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A partir do Mundo Invisível: ‘somos acompanhados por uma nuvem 

de testemunhas’, que a depender do caso estarão a nos incentivar 

para as boas ações, ou para a interdição da marcha evolutiva.                                                                         

– André Luiz (O seu Autor Espiritual).                                                        

______________________ 
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______________________  

    As imagens e os pequenos extratos apresentados em nossos trabalhos 

espirituais foram capturados em fontes diversas da Internet e em obras da literatura 

espiritualista. Por isso mesmo, rogamos carinhosamente aos detentores de seus direitos 

autorais levarem em consideração que todo o esforço aqui é unicamente por força da 

Caridade, por conta do sentimento de solidariedade e fraternidade, desprovido também 

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

financeiro. 

 

    The pictures and the extracts presented in our works were captured in various 

sources of the Internet and in spiritualist literature’s works. For this reason, we kindly 

ask the copyright owners to take into consideration that all the effort here is only for the 

sake of charity, fraternity and solidarity. Also, we have no interest, on part of the 

medium Vivaldo P. S. Filho, to gauge financial profit.                                                         
 

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

______________________  

 

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

“Sistematicamente, despersonalizar, ao máximo, os 

conceitos e as colocações, convergindo para Jesus e para 

o Espiritismo o interesse dos leitores. 

O personalismo estreito ensombra o serviço.”   

   

Imagem ilustrativa de uma edição antiga                                                                                                                       

capturada da Internet.  

(André Luiz, “CONDUTA ESPÍRITA”, Capítulo 15, NA IMPRENSA, 

Waldo Vieira, 31ª. edição, Editora FEB, 5/2008).                                        

___________________ 
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Relatos de um Médium Espírita 

Estudem os fatos impressionantes da                           

Mediunidade de Vivaldo P. S. Filho                             

sob a ótica de:  

Allan Kardec & Francisco C. Xavier 

       

No Livro # 1 (166 pág.):  

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

Francisco Cândido Xavier & Adolfo B. Menezes 

 

________________ 
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Estudem as obras desta Nova Série:                                        

Diante da ‘VOLTA’ de São Luis IX,                                           

pela mediunidade de Vivaldo P. S. Filho,                               

pelo Espírito André Luiz                                                  

com Espíritos Amigos:                                             

    

 Livro # 106  – Vol. # 1        Livro # 107  – Vol. # 2 

Estamos oferecendo ao leitor amigo, não apenas a preciosa 

luz da Cultura do Plano Espiritual Superior, que se derrama 

diretamente do coração e da mente dos Agentes da Luz, 

mas a benção de Jesus, que, por eles memos, vai dando 

força e coragem, paz e alegria aos que vivem pelo mundo 

material esperando do Céu o carinho da Boa Nova. 

SEMPRE 'GRÁTIS' EM NOSSO SITE ESPÍRITA: 

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

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fvivaldoespiritismo.wixsite.com%2Fmediunidade-e-jesus%3Ffbclid%3DIwAR1TWkINkaeGNQ3pih17g7KhC29fTZPdiJ6OA-kazn6V6FguKttO5TzPBdA&h=AT10iTRvP6G4Vp-7niiJaTRF3NBg-FNFyyxsshV5vMCzA0WHQMnHG-KaCEfptXVom3wqGLN0D54C7pm1Jo9eWAkpSM2jWtzfPXKlzDbDljyZZU9b9SIITB3GW8EkDUztnGyRlFL24Slgl2TthT3IlKC8f-8JliEjE672pgSqTZikI3up0QCwghW4E6RShphA4-yr5ih-_zSXxBvpJ9Y3I8gixZgxQmaNFf4FNzgwaHMlJ7YhMRmRnz61JmfI5u__BXTUi3xymqQwlYoYBK_OBt2dwOyXj14xDNgFkxdBX7K4HuoL0KABkh-VZ-VsnnzDMb_6vAXuMERWE-IMEOjKLYyKR1kJAlNrNZCfKRSlj58X9T9eNi8xu12p4kYUhxB8zwORiUCILuPWYl1rzpeWGhOF-Ort0HEyf-PEa8CNucaRHq_4b3b3DQYxoCNJ2bgMHH2OAW3agv92HqTo1FOB24NKPdBmXCxa4jCC_ZOjyPKn4kyFBLG5Vg9TQjYyEYwp8pvDJs-8CHiJM6ZIDlZkE2Y2Udgb3gccnxtjCNXXkrIvlh_v1tECfRhs2CeCBFpDjp8BFaks7Ryl93L7MNGGeMd23awUG-QhUuuRXP-OlKxezQ-C6VAtgY_XKdMkctRUTGre
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O nosso dever como Espíritos libertos do corpo fisiológico, 

já um tanto afeiçoados pelas claridades do Infinito, é o de 

criar as condições para que os seres habitantes da Terra 

passem a encarar a Reencarnação, particularmente, como 

uma realidade que haverá de lhes dar segurança e rumo 

quanto ao próprio destino. 

Odilon Fernandes (Espírito)                                                 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                      

(Salvador/BA, 13 de novembro de 2019) 

SEMPRE 'GRÁTIS' EM NOSSO SITE ESPÍRITA: 

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

________________ 

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

O Presidente Espiritual da                                                     

‘Sociedade Espírita de Paris’,                    

ao tempo da Codificação Espírita com 

Allan Kardec, no século XIX.  

   

Uma das encarnações passadas do médium             

baiano Vivaldo P. S. Filho. 

__ São Luis IX (9)__                                         

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

______****______ 
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V o l u m e  # 1  
 

Diante da ‘Volta’ de                    
São Luis IX 

                     
 

Com Espíritos Amigos                                                                     
 

Por André Luiz                                                         

Médium Vivaldo P. S. Filho                                              

Uma das encarnações futuras de São Luis de França. 

     

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

“Se não tivesse caridade, tudo isso de                                        

nada me serviria.”                                                                              
(São Paulo, 1ª. Epístola aos Coríntios. O Evangelho Segundo o Espiritismo, 

capítulo XV, FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO). 
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Carmem Miranda & Robert Mitchum 

As imagens, quanto os pequenos extratos, apresentadas neste 

trabalho espiritual:                                                                             

“Diante da ‘Volta’ de São Luis IX”, foram 

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

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

sentimento de solidariedade e fraternidade, desprovido também 

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

 

1a edição: 2019 by Vivaldo P. S. Filho 

   Este livro, que tem a Autoria Espiritual de André 

Luiz & Espíritos Amigos, vem complementar as 

obras anteriores lavra mediúnica de Vivaldo P. S. Filho 

que fazem referência à atual Missão do Espírito de São 

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

Codificação Espírita foi o Presidente Espiritual da 

“Sociedade Espírita de Paris”, orientando de mais 

perto os sagrados serviços de Allan Kardec junto à 

Falange da Verdade.  
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ESTAMOS EM COMEMORAÇÃO DOS                                 

162 ANOS DO ESPIRITISMO                           

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

 

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

Espíritos em 1857. 

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

trabalho precisa continuar”... E dentro desse ritmo 

continuado de serviço empolgante e trabalho 

renovador, os nossos Benfeitores da Vida Maior dão 

continuidade à obra deles mesmos, que não pode ter 

solução de continuidade!... 
    
 

 Quem desejar reproduzir partes de meus livros 

mediúnicos, poderão o fazer sem impedimento 

algum, apenas solicitamos a generosidade de citar a 

nossa específica obra como a fonte de consulta. 
 

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

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

 
    

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

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

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

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

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

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

 
                                               

   Meus irmãos de caminhada! Esta é uma regra que deve 

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

da Mediunidade (Sempre) Gratuita, pois não há 

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

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

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

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

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

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

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

 

– Neio Lúcio 
 

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

_____________________ 

 

O Médico-Amigo de Chico Xavier! 

  

Prezado amigo Vivaldo, 

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

que estão trabalhando nas Universidades. Dentre muitas delas 

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

Gerais, existem grupos estudando a Espiritualidade À LUZ DA 

MEDICINA...  

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

levantarão contra o seu livro por nele existirem obras 

polêmicas, que alguns irmãos “ainda não devidamente 

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

– ELIAS BARBOSA 

(Comentário antes de sua desencarnação prematura,                                                   

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

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

APREGOA NÃO APENAS A OBSERVAÇÃO FRIA E 

PURA DOS NÚMEROS E DOS CÁLCULOS NA 

DECIFRAÇÃO DOS “SINAIS” E “CÓDIGOS” 

SECRETOS DE DEUS: INSERIDOS NA BÍBLIA 

SAGRADA E NA LITERATURA ESPÍRITA DE ALLAN 

KARDEC E FRANCISCO C. XAVIER, 

PARTICULARMENTE, MAS UMA RACIONALIDADE 

TODA ESPIRITUAL, QUE ENVOLVE SENSIBILIDADE 

E SENTIMENTO, MORAL E ÉTICA, RELIGIÃO E 

RELIGIOSIDADE, QUE SÃO AS FERRAMENTAS 

IDEAIS PARA QUE POSSAMOS AFERIR A 

AUTENTICIDADE DOS FENÔMENOS DA 

REENCARNAÇÃO PROGRAMADA & “MÚLTIPLA”, 

PELOS PROCESSOS NATURAIS DA LÓGICA E DA 

SABEDORIA, DO CONHECIMENTO E DA EDUCAÇÃO, 

SEMPRE FRUTOS DE UMA MENTALIDADE SADIA, DE 

UM CORAÇÃO PURO, E DE UMA ALMA CARIDOSA.  

     

A Equipe da Verdade 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

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

ocupa, cujas diversas partes foram tratadas 

separadamente, depois coligidas num corpo 

metódico, quando puderam ser reunidos 

materiais suficientes. Esta parte da ciência 

espírita mostra desde já que não é uma 

concepção sistemática individual, de um 

homem ou de um Espírito, mas produto de 

múltiplas observações, que tiram sua 

autoridade da concordância existente 

entre elas.” 

  

– Allan Kardec 

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

1866, Introdução ao estudo dos fluidos espirituais, 

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

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

Médium Vivaldo Filho 

 

Vivaldo Filho concedendo uma entrevista à conceituada jornalista 

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

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

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

   O Espírito Allan Kardec, que é o nosso mais 

graduado Benfeitor Espiritual – muito embora ele tenha 

preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica 

como Chico Xavier, às vezes, e segundo as circunstâncias 

psíquicas que envolvem cada comunicado, ou seja, a 

depender da natureza mental e emocional do diálogo, 

faz questão de se fazer perceber com a personalidade 

marcante do grande Codificador do Espiritismo, o que 

naturalmente me deixa completamente envolvido pela 

emoção e pela sensibilidade de sua presença sempre 

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

apresentado pela nossa Nova Ciência da 

“Numerologia Espírita”, se constitui tão somente 

de um simbólico apêndice, um detalhe mesmo, devotado 

ao interesse de expressar uma vestimenta nova, ou antes, 

uma roupagem atual, e específica, da já conhecidíssima 

“Numerologia”, reconhecendo ele o caráter muito 

particular, quanto muito valoroso, desta emblemática 

Ciência dos Números, que acreditamos, tanto eu mesmo 

quanto os meus amorosos Amigos Espirituais, ser um belo 

veículo de averiguação das ainda Desconhecidas e 

Grandes Verdades da Criação Universal, dentro das suas 

disciplinas particulares e especializadas. 

 

(Sob a orientação de André Luiz) 



           Livro # 106: “Diante da ‘VOLTA’ de São Luis IX” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
19 

Ed. e-book: 
2019 

 

Uma Nova “Pequena” Nota 

Especial do Médium 

   

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

e atuantes Benfeitores Espirituais da Vida Maior, embora ele 

tenha preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica 

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

circunstâncias psíquicas que envolvem o comunicado, ou seja, 

a natureza mental e emocional do diálogo que vamos 

mantendo, quanto doutrinária, faz questão de se fazer perceber 

com a personalidade do grande filósofo grego Pitágoras, o Pai 

da Numerologia, COM A INTENÇÃO DE NOS ILUSTRAR 

ACERCA DAS INÚMERAS POSSIBILIDADES DO PSIQUÍSMO 

HUMANO-ESPIRITUAL, DANDO-NOS A CERTEZA DE QUE 

OS NOSSO ESPÍRITO, ESTEJAMOS ENCARNADO OU 

DESENCARNADO, EM DETERMINADAS CIRCUNSTÂNCIAS 

E SITUAÇÕES, POSITIVAMENTE, PODEM ACESSAR O SEU 

PASSADO PRÓXIMO OU MESMO MUITO REMOTO, MESMO 

QUE ESTE PASSADO REMONTE AOS MILÊNIOS DO 

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

altamente intelectualizados, mas embrutecidos pela maldade, 

mesmo que temporária seja essa maldade, também tem como 

acessar as suas ou mesmo as nossas INÚMERAS memórias 

pregressas, quando, neste caso particular, procuram devassar 

determinados conhecimentos arquivados e mantidos de 

maneira quase mecânica em determinadas regiões do nosso 

corpo caloso que tenhamos assimilado no tramite natural de 

nossa evolução intelectual, levando em consideração que 

muitas fraquezas morais e emocionais que aparentemente já 

foram esquecidas por nós também possam ser de seus 

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

CARATER DE  “NOVO”, agora apresentado pela Nova 

Ciência da “Numerologia Espírita”, segue 

apenas o ritmo natural da Evolução do Conhecimento, que 

está sempre sujeito a novas interpretações e a uma maneira 

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

absoluta necessidade de lhe reformular os conceitos básicos. 

 

   Neste nosso caso, apenas apresentamos uma roupagem 

atual, num competente corpo de Doutrina Decifratória, da 

eficiente Numerologia de Pitágoras, reconhecendo, ele, o 

caráter muito particular, quanto muito valoroso, desta Ciência 

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

do grande Instrutor EMMANUEL, pela psicografia de Chico 

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

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

benfeitor:  

   

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

obra mediúnica: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – A Revelação 

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

vez, apresentamos uma importantíssima opinião do grande 

médium Chico Xavier sobre o tema da Numerologia: 

 

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

Reencarnação Programada, ou seja, aquela seguindo 

princípios de origem Superior, atentem para a importância do 

extrato que retiramos da obra “Chico Xavier: encontros no 

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

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

nos traz uma verdadeira pérola de Emmanuel (por Chico 

Xavier) para uma melhor compreensão de nossos 

apontamentos à luz da Espiritualidade, que ora nos assiste e 

transmitem-nos as informações acima, lembrando ainda que 

o extrato a seguir foi encontrado dias após a elaboração do 

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

própria, acredito na influência dos números na vida das 

pessoas, ou da comunidade. A Bíblia contém citação 

freqüente de certos números, por exemplo: a criação do 

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

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

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

ponto se pode crer na presença dos números em nossas 

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

de significações, que demanda estudos adequados com a 

supervisão de especialistas do assunto. Não disponho de 

elementos para confirmar ou negar as assertivas das 

autoridades que se manifestam nessa área de investigações 

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

renascimento já trazemos, por inspiração dos Benfeitores 

Espirituais que nos assistem, a influência dos números de 

que estejamos necessitados para que a vida nos conceda o 

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

domínio de nossos conhecimentos. (...). 

Nota do médium: Os grifos são meus. 

 

 

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

confirmação da verdade.” 

– Santo Agostinho (354–430 d.C.) 

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

 

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

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

A nossa sincera homenagem à minha preciosa mãezinha:                                                                

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

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

  
                  1973                        Século XXI 

 

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

   A semelhança facial entre a rainha Branca de Castela e Maria 

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

Em nome dos meus Benfeitores Espirituais dedico esta obra à 

minha querida mãezinha Maria Isaura C. Cabral.  

– Vivaldo P. S. Filho 

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

“Numerologia Espírita” 

       

   A “Numerologia Espírita” nada mais é que 

o desenvolvimento natural do Espiritismo, pois não se dá ao 

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

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

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

DEUS, invariavelmente, inseridos em todo o ecossistema de vida 

planetária, dos encarnados e dos desencarnados, bastando-nos 

apenas que lhes devassemos a intimidade da maneira 

matematicamente correta, que é através da própria obra 

Espírita, de Allan Kardec & Francisco Cândido Xavier, 

especialmente estas, pela própria natureza dos seus 

inquestionáveis méritos mediúnicos quanto científicos, assim 

como da Bíblia Sagrada (Antigo e Novo Testamento). 

     

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

encarnados no mundo possam se balizar da melhor maneira 

possível diante das inumeráveis incógnitas do Mundo Oculto e do 

Plano Material, também. 

 

   Não temos dúvidas de que todo o nosso labor mediúnico, 

pelo médium Vivaldo, haverá de dar bons frutos dentro e 

fora do nosso meio doutrinário, pois se consideramos o 

Espiritismo uma Doutrina eminentemente Evangélica, não 

podemos nos esquecer de que Allan Kardec a conduziu 

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

   Nota do Médium: O empolgante texto acima foi pinçado 

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

com a devida adaptação para este livro de André Luiz Com 

Espíritos Amigos. 
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Vivaldo P. S. Filho (Salvador, Bahia, 10 de julho de 1964 — é um médium 
espírita com 23 anos de tarefas na Seara de Jesus, e com mais de 100 livros 
(e-books) já publicados (virtualmente) e inteiramente “grátis”, na lembrança 

evangélica do: “DAÍ DE GRAÇA O QUE DE GRAÇA RECEBESTES”. 

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

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

 

 
_________________ 

 

      M. C. Boa noite Vivaldo! Parabéns por mais esse livro ❤ 

Só tenho a agradecer e pedir a Jesus que os ilumine e abençoe 

sempre, e que venham outros mais... 

   Muita paz meu amigo e que os Anjos de Deus te proteja. 

Abraços!  

(Facebook: 29/09/2019). 

_________________ 

   Querida M.! As suas doces palavras sempre 

chegam ao meu pobre coração em forma de 

bênçãos, que partem de sua alma amiga e gentil 

estimulando-me ao trabalho espiritual, a fazer 

alguma coisa a mais por todos aqueles que, de 

alguma maneira, anseiam por estudar e evoluir pelo 

Espiritismo, que tem nos dado tanto e a gente tão 

pouco fazendo por ele...  

   Não é mesmo?...  

   Por isso, M. querida, precisamos ter em mente 

que cada palavra de incentivo e cada ação que 

possa incentivar e divulgar a realidade da Vida 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005382528810
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Imortal, por nós e pelos outros, será sempre uma 

luz que nos guiará os próprios passos pela 

Eternidade afora!...  

   Que Jesus lhe pague por tanta bondade em 

direção ao meu Espírito, que como qualquer outro 

trabalha diariamente pela sua própria elevação e 

para ser realmente feliz, quem sabe, ainda aqui na 

Terra Material, como um pequenino prenúncio da 

Verdadeira Felicidade na Vida Espiritual !!!  

   Abraços, sempre carregados de muito carinho e 

desejosos de lhe ver em paz e na alegria!!! 

_________________ 

   B. R. R. Bom dia!! Que Deus ilumine sempre sua mente, para 

q vc continue com essas obras maravilhosas. 

_________________ 

   Assim seja, e muito obrigado querida B.! Pode 

crer que daqui lhe envio, de todo o meu coração, 

as boas vibrações dos Espíritos Amigos que me 

dirigem a tarefa modesta na mediunidade, sim, 

porque sendo eles atuantes representantes de 

Jesus, estão sempre a postos (risos) para socorrer e 

aliviar as nossas pequeninas ou grandes dores!...  

   Como diria Allan Kardec: caminhemos fortalecidos 

na fé, na esperança e na caridade...  

   Não é mesmo, minha gentil amiga?  

   Abraços, sempre carinhosos, em você e na família 

inteira!! 

https://www.facebook.com/bartiraruas.ruas.5
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_________________ 

   R. M. Parabéns, Vivaldo, que Jesus abençoe vc para sempre ter 

muita sabedoria para continuar essas obras maravilhosas de 

Jesus... 

    bjs bjs. 

_________________ 

   Obrigado, querida R., pelas suas belas palavras 

de apoio e incentivo ao nosso trabalho mediúnico, 

isso me enche o coração de alegria, 

especialmente por ver que você está estudando e 

procurando crescer espiritualmente pelo 

Espiritismo!...  

   Valeu, mesmo!! E muita luz. 

_________________ 

 

   G. S. Oi!! Boa noite!! Esta mensagem estará em algum livro 

seu? 

_________________ 

   Por enquanto não, querido G....  

   Mas assim que der, faremos isso, ok?...  

   Muita paz e luz para você e sua família!!  

   Entretanto, a mensagem de Santa Clara de 

Assis... foi adicionada ao Livro # 15, que foi 

totalmente revisto & ampliado... Aliás, como 

fizemos com os livros de Elvis & Santa Clara, da 

Série: "MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO", pelo 

https://www.facebook.com/rosangela.mendes.5249349
https://www.facebook.com/profile.php?id=100018185405255
https://www.facebook.com/profile.php?id=100018185405255
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menos até agora já conseguimos revisar & ampliar 

estes até o Vol. 4...  

   Quanto aos livros da Série: "ELVIS & AMIGOS", 

já foi revisto & ampliado o seu Vol. 1... agora 

estamos trabalhando no Vol. 2...  

   Todas as capas, também, estão sendo melhoradas 

e modificadas!!!  

   Um grande abraço, querido irmão em Jesus, e 

muito obrigado sempre pelo seu atencioso interesse 

em nossa obra mediúnica, ok? 

_________________ 

    B. R. R. Desejo a vc muita sabedoria e entendimento em suas 

obras.  

   Um abraço!!! 

_________________ 

 

https://www.facebook.com/bartiraruas.ruas.5
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   Muitooo obrigado querida B., e eu desejo também 

tudo de bom em sua vida, já pedindo a Jesus que o 

seu coração esteja sempre iluminado pelo doce 

carinho do amor, 'este sentimento que nos 

nivela aos anjos celestiais', embora, é claro, isto 

não queira dizer que tenhamos de deixar de lado o 

desejo pelo sexo, pelo lazer, pelo uso de tecnologias 

da vida humana e pelos demais prazeres da vida 

material, quando este desejo estiver em sintonia 

com a Verdadeira Natureza de Deus, que espera 

que sejamos felizes o quanto antes!...  

   Não é mesmo, fofa?... 

_________________ 

   R. M. Vivaldo, vc é demais, vc é mil... Parabénsssss... bjos... 

_________________ 

   Rsrsrs... Querida R., muito obrigado por tamanho 

carinho, aliás, do que mais o mundo está 

necessitado é de pessoas que vibrem na sintonia do 

amor, da paz e da alegria, como a pedir da gente, 

de cada um de nós individualmente e coletivamente 

falando, da gota, mesmo que muito singela, do 

nosso afeto e da nossa consideração de uns para 

com os outros!...  

   Valeu, muito mesmo, pelo seu carinho e pela sua 

consideração!...  

   Um grande abraço em você e em todos de sua 

família!!! 

https://www.facebook.com/rosangela.mendes.5249349
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_________________ 

   G. S. Oi!! Bom dia, parabéns por essa mensagem, que você 

possa continuar fazendo essas lindas mensagens de sempre. 

   Muita luz e sucesso. 

_________________ 

   Muito obrigado, querido irmão G.! Peço, também, 

a Jesus que ela possa de alguma maneira tocar o 

coração do leitor, para que todos nós possamos nos 

beneficiar das Luzes do Mais Alto!...  

   Que Jesus lhe abençoe a existência!!! 

_________________ 

   M. C. Olá... Boa tarde, amigo Vivaldo, obrigada pela 

mensagem, me serviu para reflexão...  

   Desejo-lhe saúde, bênçãos e luz para que venham outras mais. 

   PARABÉNS. 

_________________ 

   Olá, querida M., muito brigado, de coração 

mesmo, pelas suas doces palavras, que tomo como 

um grande incentivo para que eu possa continuar 

procurando oferecer pela mediunidade a migalha do 

amor e do serviço que prezo tanto em produzir em 

forma de nossos livros (virtuais)...  

   Deus lhe pague pela caridade, e saiba que luto 

como qualquer outra pessoa no mundo para me 

elevar e crescer para Deus!... 

_________________ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100018185405255
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005382528810
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L. E. S. B. B. Esta mensagem me tocou profundamente, amigo...  

   Obrigada, e muitas bênçãos de Deus para sua vida. 

_________________ 

   Querida Lú, espero que me desculpe pela demora 

de lhe responder, mas é que o trabalho é intenso e 

às vezes passa alguma coisa despercebida de meu 

olhar humano, embora os Espíritos Amigos estejam 

sempre atentos para que não percamos a 

oportunidade sempre graciosa de endereçar ao 

leitor, assim como procuro fazer aqui com você 

mesma, o meu próprio coração, sempre grato!!  

   Um carinhoso abraço, e fico muito feliz que Santa 

Clara tenha lhe tocado também o coração...  

   Abraços reforçados de agradecimento!!!  

   Viu? 

_________________ 

   M. C. Boa noite, meu amigo!!  

   Parabéns pela linda mensagem ❤. Gratidão sempre, e que o 

nosso Pai Celestial abençoe a todos nós... 

   Que você e sua família tenham um ótimo final de semana. 

   Luz e bênçãos abraços. 

_________________ 

   Muito obrigado, querida M., pelas suas palavras 

de carinho, quando peço a Jesus lhe abençoe a vida, 

tanto a sua como a de seus familiares e amigos, 

para que você tenha sempre fé e esperança no bem 

imortal...  
 

https://www.facebook.com/luziae.s.batista
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005382528810
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   Lembrando que cada gota de benefício que 

fazemos na vida de alguém, ele, esse bem 

incondicional, retorna para nós em forma de luz, 

paz, alegria!!  
 

   Que O Mestre Jesus esteja sempre conosco... 

_________________ 

   R. M. Linda mensagem, Vivaldo... Vamos continuar na 

bondade e amando sempre. 

    Bjos no seu coração 

_________________ 

   Com certeza, querida R.... Afinal, estamos 

encarnados na Terra para evoluir pelo amor a Deus 

sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a 

nós mesmos, exatamente como Jesus nos orienta 

em seu Evangelho de Paz e Alegria!! 

_________________ 

   G. S. Parabéns, pela mensagem, muita luz... 

 

    Ontem foi o aniversário do início das músicas do cantor 

Michael Jackson... Como ele está? 

_________________ 

 

   Muito obrigado, querido G.!...  
 

   Quanto ao Michael, você poderá saber dele nos 

livros dos Espíritos de Elvis & Santa Clara que já 

tive a felicidade de psicografar... Ok?... Ele já 

mandou algumas mensagens por meu intermédio 

mediúnico, que poderão ser de seu agrado, prezado 

irmão!!  
 

https://www.facebook.com/rosangela.mendes.5249349
https://www.facebook.com/profile.php?id=100018185405255


           Livro # 106: “Diante da ‘VOLTA’ de São Luis IX” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
39 

Ed. e-book: 
2019 

   Que você esteja em paz e na alegria, embora as 

duras provações humanas que ainda passamos por 

conta dos corações, mais ou menos endurecidos que 

nem o nosso próprio coração – e é de doer 

verificarmos e aceitarmos esta realidade em nosso 

mundo íntimo! –, que ainda não conseguiram 

abarcar toda a grandeza da Mensagem de Amor e 

Paz de Nosso Senhor Jesus Cristo pelo Espiritismo, 

visto que a nossa Doutrina é uma 'fé segura' que 

nos ensina a 'amar e a nos instruir' da maneira 

simples como o Evangelho do Cristo!!! 
 

 

_________________ 

   R. M. Bom dia, amo ler suas mensagens, elas sempre me ajuda 

e me fortalece. 

   Obrigado pelo carinho tão grande, pelas palavras de afeto... 

    Bjos e continue esse ser maravilhosoooooo... 

   Fica com Jesus. 

_________________ 

https://www.facebook.com/rosangela.mendes.5249349
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   Que bom saber que você está estudando os livros 

que tenho psicografado, isto reforça o meu desejo 

de, subordinado ao Mestre Jesus e sob a generosa 

Direção dos meus Benfeitores Espirituais, continuar 

no Serviço pela Mediunidade, aliás, para mim 

mesmo, na minha condição de médium, o que mais 

tenho procurado é fazer o melhor para que o leitor 

se sinta feliz e contente pelo que temos 

modestamente vertido do Mais Além...  

 

   Valeu, querida Rô., pela sua mensagem de 

incentivo e apoio!!! 

_________________ 

   G. S. Hoje é o aniversário da atriz Vivien Leigh? 

_________________ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100018185405255
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   Então, vamos aproveitar para celebrar esta data 

tão especial da Cultura Humana, com uma doce 

prece de amor ao seu Espírito, que pela bondade de 

Jesus, e por ela mesma, tem nos dado a imensa 

alegria de psicografar algumas mensagens dela! 

 

   Que ela seja cada vez mais luz na Vida Maior...  

   E muito obrigado, querido G, pela lembrança!!!  

   Muita paz! 

_________________ 

    M. C. Bom dia, Vivaldo... Parabéns e gratidão pelas 

mensagens...  

   Amo, sempre vindo em boa hora.  

   Abraços! 

_________________ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005382528810
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   Espero, que realmente esteja lhe beneficiando, 

assim como está me beneficiando também, pois 

como se diz: 'o médium é o primeiro a se 

beneficiar pela sua produção mediúnica', que é 

escrita em letras de luz pelos Seres Espirituais que 

de tudo fazem em nosso benefício, em Nome de 

Deus, embora na grande maioria das vezes não 

saibamos como nos conduzir pela mensagem de 

Jesus, apesar de já nos contarmos entre os adeptos 

do Cristianismo...  

   Mas a vida é assim mesmo, um Grande 

Educandário que vai nos ensinando a amarmo-nos 

uns aos outros segundo a nossa capacidade de 

compreender que o AMOR é obra universal de Deus 

para a nossa vida intima!...  

   Fiquemos em paz e na alegria do Evangelho!! 

_________________ 

   E assim, meus amigos, sob a Inspiração do Mais 

Alto, vamos procurando realizar a Obra de Jesus 

Cristo por meio de palavras trocadas entre pessoas 

que realmente já primam pela gentileza e pela 

sincera consideração. 

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

Sob a Inspiração de Chico Xavier 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 26/08-10/11 de 2019) 
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   Nota do médium: Algo que eu tenho feito há algum 

tempo, pelo menos nesta seção que trata das belas 

postagens que tanto o leitor amigo realiza quanto eu 

mesmo, geralmente sob a Inspiração dos Benfeitores e 

Amigos Espirituais, é solicitar dos nossos irmãos 

espíritas que, se puderem, procurem divulgar o 

nosso trabalho mediúnico, os nossos links, pelas 

suas redes sociais, para que o Espiritismo continue 

crescendo e se expandindo entre os encarnados, visto 

que hoje em dia é muito fácil fazermos a divulgação de 

qualquer tema espírita sem qualquer custo financeiro, 

quando temos a internet a nossa disposição para 

promover a verdadeira Cultura do Bem. 

 

  Esta é uma caridade que todos nós devemos à Obra 

de Allan Kardec & Chico Xavier, especialmente numa 

época como a que vivemos hoje em dia, com muitas 

dificuldades morais e entraves materiais para a 

realização definitiva de um mundo melhor para todos 

nós, sem exceção. 

   Quanto à menção feita mais acima sobre Santa Clara, 

trata-se de uma mensagem que psicografamos dela, 
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em 18 de outubro de 2019, e que foi adicionada como 

um Capítulo # 11 - Especial na revisão & ampliação 

do nosso Livro # 15: “Mensagens de Além-Túmulo 

– Vol. 4”, portanto quem desejar ter acesso a ela, a 

mensagem, por favor, se direcione para o nosso Site 

Espírita e lá busquem por este especifico livro (e-

book), que agora está também com uma nova capa.  

   Já no caso do precioso livro: “No Invisível”, de Léon 

Denis (pela FEB), que vemos aparecer na minha foto 

que ilustra esta Apresentação # 1, vamos encontrar 

Decodificado por André Luiz num oportuno Capítulo 

mais a frente. 
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Vivaldo em seu lar, em 14 de novembro de 2019. 

Vivaldo P. S. Filho (Salvador, Bahia, 10 de julho de 1964 — é um médium 
espírita com 23 anos de tarefas na Seara de Jesus, e com 99 livros (e-books) 

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

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

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

 

 

   

   Cá estamos nós, novamente para poder traçar 

mais algumas linhas sobre a evidente conexão 

espiritual que existe entre Elvis Presley (Daví) & 

São Luis IX (Boaz), sem perdermos de vista que o 

real interesse de nossa tarefa de Decodificação, 

como aqui estamos apresentando, vem de encontro 

ao que Allan Kardec já apresentou em sua obra, 

particularmente em O Evangelho Segundo o 

Espiritismo, em seu: Capítulo IV (4), “NINGUÉM 

PODERÁ VER O REINO DE DEUS SE NÃO 

NASCER DE NOVO”, em seus itens 24 e 25, pelo 

próprio São Luis IX, uma recomendação de Jesus 

Cristo para que o mundo pudesse compreender a 

extensão e a profundidade do conceito real da Lei 

da Reencarnação, todo moral. 
 

   Pelo que temos verificado no decorrer de várias 

obras de nossa lavra mediúnica, minha ligação 

afetiva com o milenar Espírito de Elvis Presley deu 

condições, inclusive, de lhe ter na condição de 

bisneto, visto que no passado planetário ele 

encarnou na personalidade do Rei Daví, enquanto 

que eu havia sido Boaz, o fiel companheiro de Ruth 

(bíblica). 
 

   Enfim, estamos a serviço da Verdade, que ainda 

está muito longe de ser abarcada em sua totalidade. 
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______________ 
 

 
 

Elvis : 6363 Sunset Boulevard returns to Elvis' Studio material, giving 
us alternate versions recorded in March 1972 + 1975 at RCA's Studio C 

in Hollywood. '6363 Sunset' is a fascinating second look at Elvis Presley’s 
recording sessions at the RCA Hollywood Studios in March of 1972 and 

1975. The first 6 tracks are from the 2 nights in 1972 that produced 
'Burning Love' and 'Always on my Mind' and the final 6 tracks focus on 

the session that produced the Elvis Today album and in the middle, we 
get 7 tracks from the 'On Tour' concert rehearsal sessions also recorded 

in the same studio. 
 

https://www.elvispresleyshop.com/6363-sunset-boulevard-ftd-cd 

______________ 
 

    O nosso interesse é o de verificarmos junto com 

o leitor como tais operações de Mundo Espiritual 

Superior, em relação ao que temos tratado, dessa 

ligação São Luis IX/Elvis, vão se desenvolvendo 

https://www.elvispresleyshop.com/prod412.htm
https://www.elvispresleyshop.com/6363-sunset-boulevard-ftd-cd
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de maneira a não deixar qualquer duvida sobre a 

segurança da Reencarnação (Matematicamente) 

Programada de São Luis, especialmente no que 

toca ao seu atual compromisso, já na personalidade 

de Vivaldo, de recepcionar mediunicamente os 

Seres de Luz da 9ª. Esfera Espiritual da Terra 

(Arte em geral ou Cultural e Ciência), no que tem 

enriquecido moralmente o trabalho que temos 

realizado sobre a Ciência da ‘Numerologia Espírita’... 
 

Título: 

6363 Sunset 

Selo: 

FTD [FTD 009] 

Formato: 

CD 

Número de faixas: 

19 

Duração: 

58:30 

Tipo de álbum: 

Disco comum 

Vinculado a: 

Discografia FTD 

Ano: 

2001 

Gravação: 

27 a 31 de março de 1972 / 10 a 13 de março 

de 1975 

Lançamento: 

Março de 2001 

Singles: 

--- 

   De uma maneira muito simples, veremos como o 

quadro da atual existência humana de um está 

sincronizado com o do outro: 
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- Selo FTD # 9: Uma vez invertido teremos o # 6, 

ambos representando a nova missão de Vivaldo 

(São Luis IX), no mês 6 & 9, quando iniciou-se e 

terminou a primeira parte original da primeira 

obra pela psicografia, propriamente dita, de 

Vivaldo: “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO – Vol. 

1”, por Espíritos Diversos, Coord. Espiritual de Elvis 

Presley & Clara de Assis, em homenagem ao 

livro: “VOLTEI”, pelo Espírito Irmão Jacob (Chico 

Xavier/FEB), que sugere a 9ª. Esfera Espiritual da 

Terra (Arte em geral ou Cultural e Ciência)...    
 

- Faixas: 19: Quando: 1 + 9 = 10. 
 

- Duração: 58:30: Quando: 5 + 8 + 3 = 16... Que 

podemos deduzir como o # 7 (1 + 6)... 
 

   Temos: 
 

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

P. S. Filho (São Luis IX). 

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

_____________ 
 

   E ainda vamos encontrar no: 
 

- Título: 6363 Sunset 
 

   Temos a partir daí: O mês 6 & 9, quando 

iniciou-se e terminou a primeira parte original 

da primeira obra pela psicografia, propriamente 

dita, de Vivaldo (São Luis IX): “MENSAGENS DE 

ALÉM-TÚMULO – Vol. 1”, por Espíritos Diversos, 

Coord. Espiritual de Elvis Presley & Clara de 

Assis, em homenagem ao livro: “VOLTEI”, pelo 

Espírito Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB), que sugere 
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a 9ª. Esfera Espiritual da Terra (Arte em geral ou 

Cultural e Ciência)...   
    

   E ainda:  
 

- 6 + 3 + 6 + 3 = 18: Temos aqui: O exato mês 

(1) do nascimento, quanto o exato mês (8) da 

morte de Elvis Presley (Daví). 

_____________ 
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_____________ 
    

   Como diria André Luiz, avancemos mais um tanto 

para vermos no que vai dar, a partir de todos os 

principais elementos-chaves que são deste exato 

CD da gravadora FTD... 
 

Título: 

6363 Sunset 

Selo: 

FTD [FTD 009] 

Formato: 

CD 

Número de faixas: 

19 

Duração: 

58:30 

Tipo de álbum: 

Disco comum 

Vinculado a: 

Discografia FTD 

Ano: 

2001 

Gravação: 

27 a 31 de março de 1972 / 10 a 13 de março 

de 1975 

Lançamento: 

Março de 2001 
   

Façamos o seguinte: 

  

- 6363 + 9 + 19 + 58.30 + 3 (mês de lançamento 

do CD) + 2001 (ano de lançamento do CD) = 

84533. 

 

   Quando vamos nos deparar com o seguinte 

esquema vindo dos Céus: 
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- 4: O exato mês (4) de abril do nascimento de 

São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

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

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho).  

_____________ 

   E também vamos ter isso: 
 

- 8 + 4 + 5 = 17. 

 

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

P. S. Filho (São Luis IX). 

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

_____________ 

E ficando evidente que São Luis de França está 

realmente de volta na roupagem fisiológica          

do médium baiano Vivaldo P. S. Filho.                                            

_____________ 

   Quando:  

 

- 3 + 3 = 6... Que uma vez convertido, aparecerá 

como o emblemático # 9. 
  

   Temos mais uma vez a partir daí: Os exatos 

mêses 6 & 9, quando iniciou-se e terminou a 

primeira parte original da primeira obra pela 

psicografia, propriamente dita, de Vivaldo (São 

Luis IX): “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO – Vol. 

1”, por Espíritos Diversos, Coord. Espiritual de Elvis 

Presley & Clara de Assis, em homenagem ao 

livro: “VOLTEI”, pelo Espírito Irmão Jacob (Chico 
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Xavier/FEB), que sugere a 9ª. Esfera Espiritual da 

Terra (Arte em geral ou Cultural e Ciência)...   

_____________ 
 

 
_____________ 

 

Estamos diante de mais maravilhas dos: 

Inesgotáveis Segredos (Matemáticos) de Deus. 
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   Como forma de conectar a obra (em cd) ao que 

estamos tratando, em sua parte musical, vejamos 

que a canção # 17, deste especifico CD FTD, que 

nos sugere: O dia (10) e mês (7) do nascimento 

de Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX), irá nos evocar 

o mesmo conteúdo doutrinário de antes, que nos 

coloca em perfeito sincronismo com a obra de um 

(Elvis) quanto a do outro (São Luis/Vivaldo): 
 

- 17. Bringin' It Back (Takes 2 & 3) [12/03/75]:  

http://www.elvispresleyindex.com.br/2018/10/6363-sunset-cd-ftd-2001.html 

TRADUÇÃO: 

“Trazendo de volta” 

_____________ 
  Como vemos, tudo continua se apresentando de 

maneira conseqüente & universal, pelo menos 

tudo o que se refere à “VOLTA” do Espírito de São 

Luis de França, na Pátria do Cruzeiro. 

   No mais, é tudo uma questão de bom senso para 

que cheguemos à uma mesma conclusão. 

     

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

Sob a Inspiração de André Luiz 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 14-16 de novembro de 2019) 

http://www.elvispresleyindex.com.br/2018/10/6363-sunset-cd-ftd-2001.html


           Livro # 106: “Diante da ‘VOLTA’ de São Luis IX” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
55 

Ed. e-book: 
2019 

   Nota do médium: Pelo que podemos deduzir, pelo 

fato de ainda não temos feito um estudo mais 

abrangente, toda a obra material (original) de Elvis 

Presley está subordinada aos princípios básicos da 

predestinada VOLTA de São Luis IX, uma investigação 

que poderá ser realizada por qualquer estudante de 

Espiritualidade a parir dos números-chaves que dizem 

respeito à São Luis/Vivaldo: 4, 7, 8, 9, 10 & 17. 
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Santa Isabel da Hungria 

1207 - 1231 

Santa Isabel de Aragão 

1271 - 1336 

Isabel de Portugal 

1397 - 1471 
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   O que importa se pararmos hoje por alguns 

momentos diante das intensas lutas que travamos 

conosco mesmo, acreditando-nos completamente 

esgotados por conta de tão grandes dificuldades 

que atravessamos pelo mundo afora, e pelo mundo 

dentro de nós mesmos, se passados alguns 

momentos de refresco e recomposição pegarmos a 

nossa cruz e seguirmos a frente com o Cristo 

(Mateus 16:24), confiando que ao final da longa, ou 

curta, caminhada terrena haveremos de conseguir 

triunfar sobre as assombrosas manifestações do 

orgulho e do egoísmo que ainda insistem em retirar 

de nós a pequenina gota de luz que já conseguimos 

acender dentro do nosso coração?! 

   Se temos alguma coisa a pedir para o Cristo 

Amado durante as nossas preces de cada dia, que 

peçamos coragem para continuar avançando, 

mesmo que um centímetro por dia, nesta 

abençoada caminhada de luz na direção do Infinito. 

   Pelo amor e pela instrução, todos haveremos de 

chegar a Deus com a segurança devida. 

Veneranda                                     
Vivaldo P. S. Filho (médium)                         

(Salvador/BA, 15 de novembro de 2019) 
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   Nota do médium: Depois de Chico Xavier (Allan 

Kardec), Veneranda é o nosso mais graduado Guia 

Espiritual. 
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PRIMEIRA PARTE 

As Mensagens dos 

 

__________ 
 

   

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha & Chico 

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

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

do Espaço Geográfico Espiritual do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde na sua 

generalidade eles residem e trabalham, da referida 

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

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica 

obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André 

Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de 

Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora 

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

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

numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, 

que nasceu e reside atualmente na Cidade de São 

Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os 

Santos), Brasil, já que o projeto das belas 

Revelações Espirituais em torno de algumas de 

suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu 

conhecimento, ou não, por força da natureza 

transcendental do projeto em andamento estar 

alinhado ao número nove (9), referente ao mês 

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

pupilo mediúnico concluiu, a rigor, o seu primeiro 

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

ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, com a 

Coordenação Espiritual de Elvis Presley & Santa 

Clara de Assis, já debatido em obras anteriores de 

sua lavra psicográfica, e que foi produzido em 

homenagem ao livro “VOLTEI”, pelo Irmão Jacob 

(Chico Xavier/FEB). 

   

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

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

pelo Espírito Santa Brígida da Suécia. 
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Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcanti (Riacho do Sangue, 29 de agosto de 1831 — Rio de 

Janeiro, 11 de abril de 1900), mais conhecido apenas como Bezerra de Menezes, foi 

um médico, militar, escritor, jornalista, político, filantropo e expoente da Doutrina Espírita. Conhecido 

também como O Médico dos Pobres.  

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jaguaretama
https://pt.wikipedia.org/wiki/29_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1831
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/11_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/1900
https://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Militar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jornalismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filantropo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doutrina_Esp%C3%ADrita
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bezerra_de_Menezes
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___Capítulo # 1___ 

 

A OBRA PRIMA DA MEDIUNIDADE DE                        

VIVALDO P. S. FILHO: 

"SÃO LUIS IX" (EM 3 VOLUMES). 
 

Meus amados! 

Este mês (10) de outubro não apenas celebra o 

nascimento de Allan Kardec, que por seus estudos e 

suas obras aprendemos a amar ainda mais o Cristo 

de Deus, nos aclarando a própria existência por 

meio de uma lúcida compreensão do Seu 

Evangelho de Paz e Alegria, como também 

estamos comemorando o inicio da recepção das 

mensagens de luz que nos dão conhecimento acerca 

dos Sinais & Códigos Secretos de Deus que se 

encontram, ou se encontravam, inseridos na Obra 

da Terceira Revelação, quando a partir daí fomos 
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naturalmente conduzidos à produção do livro 

virtual: “São Luis IX – O Apóstolo Espiritual da 

Codificação Espírita”, originalmente com 737 

páginas, e que logo depois, por sugestão de um 

generoso confrade espírita, foi dividido em 3 

Volumes de inapreciável valor cientifico, filosófico e 

religioso por suas ricas e encantadoras páginas de 

conhecimento e informações doutrinárias acerca da 

Lei da Reencarnação, apresentada sob o prisma 

todo particular: O da Matemática Divina!..., e que 
seguramente haverá de orientar os estudos e as 

investigações de outros sinceros crentes espíritas 
que venham a se interessar pelas grandes 

Verdades do Infinito! 
 

 
_______________________ 

A obra: Livros # 6, 7 & 8, fruto do labor de várias 

Entidades Luminosas da Vida Mais Alta, intercala 

conceitos científicos da Mecânica Reencarnatória 

com inúmeras mensagens carregadas ora de 

simplicidade, ora de eloqüência e ora de puro vigor 

Espiritual, todas encantadoras (de Allan Kardec, 

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

Emmanuel, Eurípedes Barsanulfo, José Herculano 

Pires, Inácio Ferreira, Veneranda, Maria Santíssima, 
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Jesus Cristo, dentre outros Mensageiros Celestes), e 

impregnadas da palavra sempre luminosa do 

Evangelho de Nosso Senhor. 
 

_______________________ 

Para uma compreensão total do assunto que os 

Espíritos Amigos nos apresentam, será 

imprescindível que o estudante de Espiritismo 

também se reporte ao nosso Livro # 5: 

"Reencarnação Programada & ‘Múltipla’ na 

Obra São Luis IX" (com 269 pág.), assim como 

nos demais livros (virtuais) de nossa modesta             

lavra mediúnica. 

_______________________ 

Estas obras foram originalmente & virtualmente 

publicadas em nosso Site Espírita no ano de 2015. 
 

Fiquem todos com o nosso carinho de pai sempre 

zeloso e amigo. 
 

Bezerra (Espírito) 

                Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 09 de outubro de 2019) 
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   Nota do médium: O Dr. Bezerra de Menezes tem 

sido um grande Benfeitor para a minha própria 

condição de médium, que apesar de não se manifestar 

a mim com grande freqüência, embora sendo um dos 

meus Guias Espirituais, procurar estar presente nos 

momentos mais delicados de minha acanhada vida 

pessoal, quando lhe observo tomar a responsabilidade 

de me orientar na área da Medicina Espiritual quanto na 

da Obsessão e Desobsessão, isto, ele realizando com a 

ajuda de outras queridas Entidades da Luz, embora 

todas elas subordinadas ao seu controle mental e 

amoroso...  

 

   Noto agora, já transcorridos 23 anos de intenso labor 

mediúnico pelo Espiritismo, que de alguma maneira ele 

exerce um controle todos particular sobre a minha 

clarividência, como uma espécie de anteparo psíquico 

para que eu não veja aquilo que venha a se tornar 
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pedra de tropeço em minha própria vida mental, 

quando, por outro lado, ele libera outras imagens do 

Além que me ajudarão a compor o quadro mediúnico a 

que eu estou associado por força do compromisso, se 

bem que isto não queira dizer que a mediunidade, em 

si mesma, não tenha os seus mecanismos automáticos 

de manifestação. 
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Louis Daniel Armstrong (Nova Orleans, 4 de agosto de 1901 — Queens, 6 de julho de 1971) foi 

um cantor (tenor) e instrumentista (trompetista, cornetista, saxofonista), que foi considerado "a 

personificação do jazz". Louis Armstrong é famoso tanto como cantor quanto como solista,                      

com seu trompete.  

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Orleans
https://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1901
https://pt.wikipedia.org/wiki/Queens
https://pt.wikipedia.org/wiki/6_de_julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1971
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cantor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tenor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instrumentista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Trompetista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cornetista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Saxofonista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cantor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Solista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Trompete
https://pt.wikipedia.org/wiki/Louis_Armstrong


           Livro # 106: “Diante da ‘VOLTA’ de São Luis IX” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
68 

Ed. e-book: 
2019 

___Capítulo # 2___ 

 

A Benção Eterna da Caridade 
 

Meus irmãos, crentes do Evangelho! 

 

Podem acreditar que ainda existem mil coisas 

distintas as quais os Espíritos do Senhor gostariam 

de conversar com cada ser habitante no Planeta, 

não porque já estejamos capacitados pela sabedoria 

e pelo conhecimento total das coisas de nosso meio 

de ação, por exemplo, mas unicamente porque 

dentro de nosso coração, 'ainda tão necessitado de 

dar como de receber amor de todos os irmãos de 

trabalho e esforço evolutivo', visto que a Lei de 

Deus é esta, seguramente que após estarmos 
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amando fielmente ao Criador da Vida, existe um 

desejo ardente de oferecer aos que nos 

acompanham na retaguarda aquilo que temos 

aprendido e experimentado do Lado de Cá, para que 

numa verdadeira união de interesses possamos nos 

tranqüilizar, não apenas pela paciência que 

devemos ter em relação ao nosso futuro financeiro, 

já que por aqui também gozamos de uma Economia 

toda especial, mas pelo controle decidido que 

devemos ter para com aquilo que diz respeito ao 

sentimento da gente, que, a rigor, é o que vai fazer 

a maior diferença quando estivermos para 

desencarnar, sim, porque Nesta Nova Vida, 

também, encarnamos e desencarnamos, visto que 

todas as nossas ações no bem ou no mal haverão 

de ser discutidas e observadas pelo Pai Celestial, 

que nos entregará a 'Porta da Verdadeira Felicidade' 

segundo tenhamos deixado a nossa parcela de 

carinho, afeto e consideração na existência de 

alguém que, de alguma maneira, estava solitário e 

triste pelo mundo, crendo que Deus realmente 

existe, somente aguardando o momento de um anjo 

lhe aparecer diante de si mesmo para lhe entregar o 

óbolo abençoado da: Caridade!... 
 

Como nos afirma "O Evangelho Segundo o 

Espiritismo":  
 

"FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO." 
 

Muita paz, saúde e luz para todos. 

Louis Armstrog (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 25 de outubro de 2019) 
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   Nota do médium: Este grande Espírito, toca-me 

profundamente a alma por trazer em si mesmo aquele 

toque todo generoso do bom humor e da gentileza, o 

que para mim configura-se em verdadeiro deleite 

espiritual, inclusive me deixando entrever algo de sua 

natureza física (embora astral) por meio fotografias, 

como se o seu corpo estivesse diante de mim e 

pudesse também ser tocado e apalpado pelas minhas 

próprias mãos materiais, como eu disse, isto sendo 

possibilitado pela própria imagem de alguma fotografia 

sua, mesmo que seja virtual, pela internet. 

 

   Esta intrigante capacidade que possuo, outros muitos 

médium também deve a ter, e se dá por força da minha 

faculdade de clarividência e a de efeitos físicos, 

particularmente. 
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Shirley Temple Black (Santa Mônica, 23 de abril de 1928 — Woodside, 10 de 

fevereiro de 2014)[1][2] foi uma atriz, dançarina, cantora e diplomata norte-americana. De 1935 a 

1938, Temple foi a atriz mirim de Hollywood com a maior arrecadação em bilheteria.  
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___Capítulo # 3___ 

 

Mediunidade a Flor da Pele 
 

Não podemos analisar a existência na Terra 

Material, sem que, por enquanto, não nos 

coloquemos na condição de criaturas necessitadas 

de piedade e compaixão, sim, meus amados, 

porque se por um lado encontramos, aqui e ali, 

pessoas escarnecendo e tripudiando do sofrimento 

uns dos outros, não podemos desconsiderar que, de 

nossa parte, precisamos encontrar forças no nosso 

próprio coração para que a terrível chaga do 

orgulho e do egoísmo não nos atinja o próprio 

Espírito de todo, geralmente muito necessitado de 

luz quanto o de qualquer outra personalidade, 

encarnada ou desencarnada, que se encontra 

estagiando entre alguma das Esferas Espirituais do 

Planeta, e assim possamos conseguir inúmeras 
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vitórias pessoais e coletivas diante de tanto 

sofrimento e de tanta angústia humana, 

oferecendo a todos o que de melhor já temos, ou já 

possuímos, como bendita herança de vidas 

passadas, criando exemplos de ‘bondade viva’ no 

hoje para que amanhã, quem sabe o mais breve 

possível, todos possamos desfrutar de uma alegria 

e de uma felicidade verdadeiramente sadia!... 
 

 
 

Segundo Allan Kardec: Somos todos médiuns! 
 

 Então, como amantes da paz e da solidariedade, 

utilizemo-nos de nossas percepções psíquicas, 

‘sejam elas de qualquer poder’, para 

percebermos o quanto ainda sofre e gemem todos 

aqueles que, por enquanto, não conseguem 
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caminhar ao lado de Jesus Cristo, auxiliando-os, 

para que a vida deles, quanto a nossa, possa evoluir 

pelo entendimento real do Amor e da Instrução. 
 

 
 

Shirley Temple 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 30 de outubro de 2019) 
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   Nota do médium: Ela, já se encontra vivendo 

em outro Planeta fora do nosso sistema solar, mas 

pelo que deu para perceber intuitivamente, ela, está 

de volta aos palcos da nossa tão carente e 

necessitada vida planetária para nos auxiliar com o 

delicado toque da sua caridade. 
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Martin Luther King Jr. (Atlanta, 15 de janeiro de 1929 — Memphis, 4 de abril de 1968) foi 

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

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

de não violência e de amor ao próximo.  
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___Capítulo # 4___ 

 

Seguindo o Cristo 

 

Meus irmãos! 

Se hoje, estamos testemunhando alguma dor e 

alguma aflição em nossa vida moral ou material, 

necessariamente, isto não quer dizer que 

tenhamos somente que resgatar faltas, ou que 

numa vida passada mais recente nós apenas 

praticamos o mal na existência de uma ou mais 

pessoas, já que pela condição de Espíritos 

Superiores, caso já estejamos transitando por 

esta bela equação de tempo na intimidade de 

nós mesmos, poderemos estar apenas 

contribuindo com a nossa própria cota de sacrifício 
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em relação à humanidade inteira, absorvendo de 

um ente qualquer – sempre merecedor da nossa 

mais profunda piedade, por ainda não compreender 

ou não desejar seguir pelos caminhos de luz que 

Jesus Cristo nos ofereceu! –, toda aquela ignorância 

que, em nós mesmos, devemos rechaçar com o 

único propósito de trabalhar humildemente pela 

melhoria do Globo planetário, a partir do nosso 

ambiente familiar ou social, profissional e de lazer, 

mesmo que seja unicamente pela nossa migalha de 

socorro na direção dos que, até aqui, não tem 

conseguido enxergar um irmão de luta como um 

aliado do Bem Maior, buscando-se uns aos outros 

para serem melhores do que foram ou fomos antes, 

mas como se este irmão ou irmã fosse 

exclusivamente uma terrível oferenda de Mâmon 

(Mateus 6:24) para que, na loucura em que vive, 

agredir, ofender e maltratar!... 
 

Não tenhamos dúvida alguma, de que somente 

encontraremos a paz definitiva na Terra quando 

todos nós passarmos a reconhecer que: 

precisamos nos amar uns aos outros como o 

Senhor nos amou. (João 15:12). 
 

Confiemos na palavra do Cristo, criando força e 

coragem em nós mesmos para resistir a toda e 

qualquer tentação. 
 

Assim seja. 
 

Martin L. King 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 05 de novembro de 2019) 
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   Nota do médium: Ele também nos afirma que hoje 

ele trata-se de um Habitante do Universo, não tendo 

uma morada certa e nem tão pouco definitiva, cabendo 

a ele mesmo, segundo as suas disposições pessoais e 

necessidades espirituais, ficar numa Morada Celeste por 

mais ou menos tempo (João 10:34-35), e diga-se: 

Morada Celestial, segundo ainda ele mesmo, um 

Planeta mais ou menos material, segundo a natureza 

moral dos que estão transitando mais ‘abaixo’ ou mais 

‘acima’, segundo a Escala Espírita (O.L.E.). 
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Rita Hayworth (nascida Margarita Carmen Cansino; Nova Iorque, 17 de outubro de 1918 — Nova 

Iorque, 14 de maio de 1987) foi uma atriz e dançarina estadunidense. Ela alcançou fama na década 

de 1940 como uma das principais estrelas da época, aparecendo em 61 filmes ao longo de 37 anos. 

A imprensa cunhou o termo "A Deusa do Amor", para descrever Hayworth, depois dela tornar-se o 

ídolo mais glamuroso do cinema da década de 1940.  
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___Capítulo # 5___ 

 

Por um Gesto de Bondade 

 

Estou de volta do Mais Além, em plana treva 

humana, embora devamos reconhecer que por 

ai existam muitas almas já plenamente 

afeiçoadas ao berço acolhedor da Caridade, 

para que juntos, a Terra e os Céus, possamos 

meditar sobre um ajuste de contas que temos de 

travar com a própria consciência... 
 

Se me permitem a franqueza, eu gostaria de 

perguntar ao nosso leitor, em particular, sobre o 

que temos realmente feito para, a partir de nós 

mesmos, combater toda a peçonha do orgulho e do 

egoísmo que ainda se manifestam como as 

verdadeiras chagas de nossas existências 

materialistas?... 
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Não quero afirmar que a necessidade material não 

seja uma lei que também atinja aos Espíritos que já 

residem fora do vosso Mundo, visto que também 

somos personalidades materiais e até certo 

ponto materialistas, pois nos defrontamos do 

Lado de Cá com inúmeras necessidades de cunho 

material, ‘embora estejam sempre em plano 

secundário no que diga respeito às coisas do 

sentimento elevado’, que prezamos mais do que 

qualquer outra coisa, entretanto, precisamos 

compreender que se Deus nos dá condições de 

possuir, Ele, também, nos convida a ofertar de 

nós mesmos, do que aparentemente possuímos de 

bens materiais – sim, porque todos os bens 

materiais, por mais que nos sejam necessários, são 

transitórios, desaparecem com o tempo, ou se 

transfiguram em jóias do Reino de Deus que está 

dentro de nós mesmos – aos que tanto estão em 

busca da pérola sagrada do nosso amor!... 
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Se é imperioso que façamos a caridade moral, 

endereçando luz ao coração de todos, não 

podemos tardar a cooperação aos que estão na 

dolorosa condição de necessitados materiais: seja 

por meio de um prato de comida, pelo remédio que 

lhes aliviará a dor, ou até mesmo pela condição de 

lazer que propiciemos a quem vive na tragédia da 

solidão e do esquecimento – e olha, minha gente, 

que a depressão vem se alastrando pelo mundo! –, 

enfim, por qualquer meio de auxilio que se 

transfigure em benção verdadeira para todos... 
 

Somos irmãos de uma mesma Escola, a da Evolução 

Permanente na Direção do Pai Celestial. 
 

Que Oxalá nos mantenha no caminho certo. 
 

 
 

Rita Hayworth 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 10 de novembro de 2019) 
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   Nota do médium: Esta bela quanto doce Entidade 

da Luz, sempre que vem ao meu encontro procura me 

transmitir alguma coisa a mais de sua natureza intima, 

como se desejasse que eu lhe fixasse a própria alma 

por meio de elementos sutis de seu magnetismo 

pessoal, oferecendo-me, inclusive, complexas imagens 

e pressentimentos de que ela é possuidora de uma 

capacidade aguda de mediunidade, como se dela 

mesma exalasse uma aura absolutamente mediúnica, a 

jorrar de todos os seus poros astrais as formosas 

manifestações da Vida com Deus... 
    

   Posso estar exagerando? 
    

   Mas não estou (risos), pelo menos para a minha 

visão clarividente ela se apresenta como se fosse uma 

delicada personalidade das Altas Esferas, embora ela 

traga consigo um caráter arrojado e bastante severo, 

quando assim for preciso atuar junto a nós encarnados, 

ou entre os desencarnados. 
    

   Que Jesus a abençoe. 
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Audrey Hepburn (nascida Audrey Kathleen Hepburn-Ruston; Bruxelas, 4 de 

maio de 1929 — Tolochenaz, 20 de janeiro de 1993) foi 

uma atriz e humanitária britânica.   

https://pt.wikipedia.org/wiki/Audrey_Hepburn  
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___Capítulo # 6___ 

 

O Nosso Universo Pessoal 
 

   Sinceramente falando, eu gostaria de saber se 

algum de vocês, que já está nos acompanhando há 

algum tempo, tem percebido que o nosso Vivaldo 

tem se dedicado, em sua maior parte, a psicografar 

mensagens que dizem mais respeito ao coração da 

gente do que ao cérebro, visto que não tem sido 

muito fácil para ele transformar em palavras o que, 

no universo pessoal dos seus Amigos e 

Benfeitores Espirituais, vai como que surgindo em 

forma de doces estrelas da nossa própria alma?!... 

E acredito que, também, não exista facilidade 

alguma da parte do leitor querido em nos acolher a 

boa vontade e, principalmente, as boas intenções 

em poder fazer com que pensamento e palavras se 

transformem, na vida de cada um, um oceano sem 
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fim de boas obras, realizações que ficarão gravadas 

no Seio Augusto do Todo-Poderoso em forma de 

lembranças sobre o que fizemos ou deixamos de 

fazer em relação ao bem que precisamos realizar na 

vida de quem quer que seja, oferecendo ao mundo 

exterior o que de melhor possuímos, e ao nosso 

universo interior as luzes que haverão de nos 

embelezar o próprio Espírito, andarilho da 

Eternidade!... 

   Pois bem, para aqueles que já conhecem do 

assunto, pedimos silêncio, enquanto que para os 

que ainda não conhece, pedimos paciência e 

atenção... – Risos. 

   Certa vez, quando eu me encontrava ainda 

encarnada na Terra, acordei sentindo-me carregada 

de bons presságios, como se dos meus sonhos eu 

tivesse trazido toda uma correnteza de alegres 

esperanças, vivas esperanças... Quando, num dado 

momento, parei diante do espelho e me questionei 

sobre o que eu realmente desejava do futuro, 

evidentemente que sem me dar conta sobre o que 

eu havia realmente sonhado... 

   Fiquei por algum tempo com a sensação de que 

em algum momento mais a frente, da minha última 

existência, eu haveria de fazer uma longa e feliz 

viagem, dizendo para mim mesma: “Quando será 

que eu partirei?” 

   Uma vez tendo chegado do Lado de Cá, fui levada 

em alguns dias para uma interessante sala de 
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recordações, naquele instante acreditando que 

somente viriam imagens e lembranças de minha 

última passagem pelo Plano Material, afinal, eu 

temia ver qualquer coisa além do que isso... – 

Risos. 

   Quando, para a minha grande surpresa, observei, 

por meio de uma tela, um arco-íris carregado de 

cores maravilhosas e reluzentes, pacientemente me 

aguardando o interesse em devassar-lhe o trajeto, 

que para a minha alegria terminou com um rico 

caldeirão carregado de estrelas, planetas, sóis 

maravilhosos, enfim, constelações inteiras de vida 

pulsante, e foi neste exato momento que ouvi uma 

voz suave como as nuvens do céu, a me sussurrar: 

Este é um universo todo especial a que você tem 

direito, construído não apenas com a sua beleza e a 

sua educação, mas pela maneira como encarou as 

suas existências humanas, endereçando, aos 

corações mais sofridos que o seu, o bem, sem 

distinção alguma... 

   E aqui, meus amigos, não tenho qualquer 

interesse em fazer minha promoção pessoal, mas 

somente fortalecer-lhes para o trabalho de 

renovação intima pela pratica da Caridade. 

 

Audrey Hepburn 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 14 de novembro de 2019) 
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   Nota do médium: Evidentemente, que a querida 

Benfeitora deu a sua experiência pessoal no tocante a 

introspecção espiritual, quando ela passou a ver, com a 

ajuda de aparelhos de seu campo de ação, o universo, 

ou universos, a que está associada por própria evolução 

moral, e isso para a minha faculdade mediúnica tem 

sido um fenômeno quase que corriqueiro, pelo menos 

muito natural, pois em várias ocasiões tenho podido 

observar um mundo espiritual dentro de mim mesmo, 

reais, até certo ponto palpáveis para a minha 
faculdade de efeitos físicos, se projetando como que 

para dentro de minha acanhada personalidade,  

exatamente como se no meu interior existissem outras 

equações de tempo e espaço, todas elas produzidas e 

mantidas pala minha singela evolução moral. 
 

 
    

   Aqui, tanto ela quanto eu, estamos dando o nosso 

testemunho para que o leitor possa refletir naquela 

imagem muito interessante que costumam se utilizar 

na Terra: “Cada cabeça um mundo diferente.” 
    

   Sejamos gratos a ela por ter nos participado esta sua 

preciosa experiência, deixando de lado a sua modéstia 

(Mateus 5:13-16) para nos instruir, pelo amor. 
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Elvis Aaron Presley (Tupelo, 8 de janeiro de 1935 — Memphis, 16 de agosto de 1977) foi um 

famoso músico e ator norte-americano, mundialmente denominado como o Rei do Rock e com 

a alcunha de "Elvis, The Pelvis", pela forma extravagante, mas ousada como dançava e se 

mexia, adquirida na década de 50.  

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tupelo_(Mississippi)
https://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1935
https://pt.wikipedia.org/wiki/Memphis_(Tennessee)
https://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1977
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ator
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apelidos_honor%C3%A1rios_na_m%C3%BAsica_popular
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alcunha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley
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___Capítulo # 7___ 

   

O que Será, Será!... 
 

   Por mais que a gente tente medir as nossas 

palavras quando endereçadas aos irmãos sediados 

no Plano Material, sempre nos deparamos com o 

nosso próprio e intransferível compromisso de 

alertar, deixando um pouco de lado a nossa infantil 

necessidade de somente acolher apupos e carinhos 

exagerados, de parte a parte – e olha pessoal, aqui 

não restringimos qualquer manifestação ‘sincera’ de 

afeto e gentileza da parte de quem quer que seja, 

aliás, como bem nos recomendaria o grande Espírito 

Emmanuel, pelo Chico Xavier! –, no caso em 

questão, direcionados por nós, os seres mais ou 

menos avançados em moral e já desenfaixados do 

abençoado molde fisiológico – em lembrança mais 
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do que justa do grande Espírito André Luiz, 

também pelo Chico! –, aos irmãos e irmãs que 

vivem absorvidos pelos fluidos pesadíssimos da 

existência planetária, quase que totalmente 

esquecidos de si mesmos... 

 

“Temos afirmado que Elvis foi a reencarnação do                  

Rei Daví (bíblico).” – Vivaldo P. S. Filho. 
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   Claro, que não estamos tratando de algo que diga 

respeito ao seu modo de manifestação exterior, 

que, para sermos sinceros, tem sido um atrativo 

muito perigoso de manifestação do próprio ego já 

muito fragilizado, enganando a uns e outros, e se 

enganando também, mas sim da maneira como 

realmente estão se sentindo e especialmente se 

manifestando como gente de bem, como pessoas 

realmente voltadas para a produção de eventos 

morais e intelectuais que possam verdadeiramente 

lhes retirar do inferno que se avizinha, após a morte 

carnal, e lhes direcionar para universos interiores, e 

exteriores, realmente felizes, cheios de graça e 

beleza espiritual!... 

   Quem já esteja mais ou menos acostumado com 

os estudos do Espiritismo e do Espiritualismo, 

embora as narrativas temerosas sobre os infernos e 

as demais regiões de sombra, martírio e dor sejam 

parte integrante da literatura universal da Terra, em 

particular da produção televisiva e cinematográfica, 

evidentemente que não irá estranhar a nossa quase 

‘impaciência’ (risos), diante de uma vida quase toda 

ela voltada aos seus exclusivos interesses, embora 

ressaltem, aqui e ali, algumas manifestações de 

fraternidade e solidariedade; enfim, a grosso modo, 

podemos afirmar que o pessoal da vida terrena 

continua a pensar mais em si, a fazer muito mais 

por si do que em relação ao próximo, praticamente 

esquecidos de que o Senhor Jesus nos recomenda: 

amarmo-nos uns aos outros como a si mesmo, ou 
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seja, desejando para o outro aquilo que desejar 

para si mesmo!... 

   Não podemos e nem conseguiremos escapar 

desta doce fatalidade, ou deste luminoso principio 

de solidariedade universal:  

   De que somos Herdeiros do Amor de Deus!... 

   E dentro deste conceito, carregados de boa 

vontade, é que voltamos à existência planetária, 

na condição de humildes Agentes da Vontade do 

Senhor, para lhes conduzir ao caminho seguro da 

Caridade. 

   Sempre ela, a Caridade, o verdadeiro anjo bom 

de nossas vidas. 

                                         
Elvis Presley                                    

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 15 de novembro de 2019) 
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   Nota do médium: Este Espírito, é um grande e 

muito querido Amigo Espiritual que tenho, que sempre 

que pode está presente em minha vida mediúnica, me 

dando condições de estudo e aprendizado sobre a 

nossa Vida Psíquica, ou simplesmente me levantando o 

ânimo diante das dificuldades pelas quais todos nós, 

enquanto seres humanos, travamos no dia a dia da 

nossa simplória existência terrena. 

   Como temos afirmado, no passado da vida humana, 

ele não somente foi a encarnação do Rei Daví, quanto 

a de André (Apóstolo de Jesus) e a de Gabriel 

Delanne, este último pela Doutrina Espírita. 

   Que Deus o abençoe. 
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FIM DA PRIMEIRA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelo Espírito André Luiz                                                         

Com  
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SEGUNDA PARTE 

André Luiz Fala sobre              
Os Códigos de Deus no  

 

__________ 
 

   

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha & Chico 

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

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

do Espaço Geográfico Espiritual do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde na sua 

generalidade eles residem e trabalham, da referida 

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

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica 

obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André 

Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de 

Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora 

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

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

numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, 

que nasceu e reside atualmente na Cidade de São 

Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os 

Santos), Brasil, já que o projeto das belas 

Revelações Espirituais em torno de algumas de 

suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu 

conhecimento, ou não, por força da natureza 

transcendental do projeto em andamento estar 

alinhado ao número nove (9), referente ao mês 

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

pupilo mediúnico concluiu, a rigor, o seu primeiro 

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

ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, com a 

Coordenação Espiritual de Elvis Presley & Santa 

Clara de Assis, já debatido em obras anteriores de 

sua lavra psicográfica, e que foi produzido em 

homenagem ao livro “VOLTEI”, pelo Irmão Jacob 

(Chico Xavier/FEB). 

   

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

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

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

Janeiro, 8 de novembro de 1934) foi 

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

trabalhou como clínico e pesquisador. 

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

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

UMA DECODIFICAÇÃO (MATEMÁTICA) 

SOBRE O REI SANTO DE FRANÇA,                 

PELA OBRA DE LÉON DENIS. 

   A nossa confiança no assunto que temos tratado,   

no dos Sinais, Códigos & Enigmas Secretos de 

Deus pelo Espiritismo, se mantém como antes, 

absolutamente segura de que Deus operou pelas 

páginas da Bíblia Sagrada, como pela Obra do 

Espiritismo, para que a sua majestade se 

consolidasse no Plano Material pela certeza de que 
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existe, sim, um poder superior pairando acima das 

intenções e interesses humanos, deixando a cargo 

dos seus Emissários Celestiais a orquestração de 

uma impressionante rede de acontecimentos-

chaves: numéricos, literários & editoriais, 

concordantes & universais, que, a despeito do 

orgulho e da vaidade dos habitantes da Terra, 

haverá de consolidar a idéia da Reencarnação, já 

que é por ela que os seus filhos da Eternidade vão 

se sujeitando, aqui e ali, aos sábios dispositivos 

da evolução, seja na vida terrena ou no Além, 

considerando que a Vida Imortal se manifesta por 

meio de diferentes Dimensões, cada uma delas 

subordinadas a leis oferecidas pelo Criador para 

que, onde estivermos, possamos não somente Lhe 

compreender os desígnios como, especialmente, 

fazermos cumprir os seus sagrados desejos... 

   Se hoje estamos tendo alguma dificuldade em 

aprender ou em realizar os mandamentos de sua 

Lei, toda ela baseada do seu Perfeito Amor, que é a 

sua essência, visto que não podemos conceber o 

seu real valor sem que lhe asseguremos a total 

capacidade de amar, construindo e servindo para o 

bem de todos nós, que não nos abatamos por isso, 

porque a Lei da Reencarnação serve exatamente 

para que façamos amanhã algo que não realizamos 

hoje, seja por ignorância ou má vontade, dando-nos 

condições de continuar seguindo adiante, sem 

solução alguma de continuidade, apenas tendo em 

mente que o nosso destino está em nossas mãos.          
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   Abracemos este pequeno esforço dos Seres do 

Além, como um presente precioso do Cristo ao 

coração de todos nós, sempre na confiança de que: 

A Vida Continua! 





 

Estudemos o Espiritismo também pela                          

Mediunidade de Vivaldo P. S. Filho.                                                   
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Léon Denis e a sua conexão com a                     

Vida Futura de São Luis de França. 

 

   Este riquíssimo episódio da obra de Denis, 

seguramente irá iluminar muitas mentalidades 

cientificas, filosóficas e religiosas, que ainda teimam 

em não aceitar os fatos da Reencarnação pelo 

simples desejo de continuar mantendo a escuridão 

dos seus próprios caprichos, esquecendo-se de que 

as coisas de Deus, mesmo que a nosso contragosto, 

se impõem naturalmente diante de nós, mesmo que 

aparentemente estas coisas não andem de maneira 

adequada, meio que perdidas no pobre tempo e 

espaço da existência humana, se bem que para 

nossa investigação, a rigor, nos interessa os dados 

numéricos que tomaremos a partir da página # 17, 
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que diz respeito: Ao dia (10) e mês (7) de julho, 

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

IX), tendo como fonte de consulta um exemplar da 

20ª. edição, de “No Invisível”, FEB, 1/2002. 

   Por outro lado, temos a palavra-chave: 

multiplicado, que tem tudo haver com a nossa 

tarefa de investigação dos Códigos (Matemáticos) 

Secretos de Deus do Espiritismo: 

- Numa contagem de ida, tomando apenas da 

página # 17, do Prefácio da edição de 1911, por 

meio de uma contagem progressiva, multiplicado 

cairá sobre a palavra de # 236. 

- Numa contagem de volta, tomando apenas da 

página # 17, do Prefácio da edição de 1911, por 

meio de uma contagem regressiva, multiplicado 

cairá sobre a palavra de # 62. 

   Somando-se: 

- 236 (ida) + 62 (volta) + 17 (# da página em 

investigação, e que sugere: O dia (10) e mês (7), 

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

IX)) = 315... 

   Que facilmente podemos deduzir da seguinte 

maneira: 

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

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

- 5 + 3 = 8: O exato mês (8) de agosto da morte 

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

   Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? 

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

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

homem e a vossa razão responderá.” 

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

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

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

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

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

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

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

________________ 

   Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação 

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

acaso? 

   “Outro absurdo! Que homem de bom senso pode considerar 

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

Nada.” 

       A harmonia existente no mecanismo do Universo patenteia combinações 

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

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

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

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

grifos são meus). 

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

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

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

________________ 
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Temos algo mais, a partir                                  

deste mesmo emblemático # 315: 

- 5 + 1 = 6. 

- 5 + 1 + 3 = 9. 

OS EMBLEMÁTICOS # 6 & 9: 
 

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

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

Filho 'iniciou' e 'completou' a primeira parte 

original da sua primeira obra pela mediunidade 

psicográfica, propriamente dita: “MENSAGENS DE 

ALÉM-TÚMULO”, Espíritos Diversos, Coordenação 

dos Espíritos Elvis Presley & Santa Clara de 

Assis, em homenagem ao livro: “VOLTEI”, pelo 

Espírito Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB), quando o 

# 9 representa a 9ª. Esfera Espiritual da Terra 

(Arte em geral ou Cultural e Ciência), de onde tem 

partido a maior parte das Entidades da Luz que tem 

lhe auxiliado na produção dos livros psicográficos, 

sem desconsiderar que estes enigmáticos # 6 & 9, 

quando invertidos, aparecem como os # 9 & 6. 

   Quando também precisamos nos lembrar do titulo 

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

de França, seguramente uma das reencarnações 

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

enquanto que o número 6 representa o exato mês 

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

que tomamos conhecimento apareceu à época da 

Codificação Espírita como o Espírito da Verdade! 

São Luis IX & Vivaldo na Obra de Léon Denis. 
 

Encadeamento & conseqüência! 
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________________ 

Vejamos a questão # 9, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

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

inteligência suprema e superior a todas as coisas?  

   “Tendes um provérbio que diz: ‘Pela obra se 

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

procurai o autor. O orgulho é que gera a 

incredulidade. O homem orgulhoso nada admite 

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

mesmo de espírito forte. Pobre ser, que um sopro 

de Deus pode abater!” 

            O poder de uma inteligência se julga pelas suas 

obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a 

Natureza produz, a causa primária é, 

conseguintemente, uma inteligência superior à 

Humanidade. 

            Quaisquer que sejam os prodígios que a 

inteligência humana tenha operado, ela própria tem 

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

maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência 

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

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

Kardec. Os destaques são nossos). 

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

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

________________ 
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Vejamos a questão # 6, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

    O sentimento íntimo que temos da existência de 

Deus não poderia ser fruto da educação, resultado 

de idéias adquiridas? 

   “Se assim fosse, por que existiria nos vossos 

selvagens esse sentimento?” 

         Se o sentimento da existência de um ser supremo 

fosse tão somente produto de um ensino, não seria 

universal e não existiria senão nos que houvessem podido 

receber esse ensino, conforme se dá com as noções 

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

nossos). 

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

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

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

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

________________ 
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   ______________ 

   “Estendemo-nos um pouco no exemplo dos jogos, 

porque é um dos mais admiráveis e fáceis de 

verificar, pela possibilidade de multiplicar os fatos à 

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

ressalta do conjunto dos fatos, foi esta 

multiplicidade que permitiu reconhecê-la, sem 

o que é provável ainda a ignorassem.” 

Allan Kardec, “Revista Espírita”, Ano XI, No. 7, Julho de 1868, 

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

3/2005. (O destaque é nosso).                   

______________ 
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Temos algo mais, a partir                                  

desta mesma emblemática página # 17 – I  

   Esta especifica passagem onde aparece a página 

# 17, Prefácio da edição de 1911, começa na 

página # 15 e termina na página # 24... 

   Que pode ser deduzido da seguinte maneira: 

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

São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

- 2 + 5 + 1 = 8: O exato mês (8) de agosto da 

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

 

_________________ 

“A principio quase que só encontrou incredulidade, 

porém, ao cabo de pouco, a multiplicidade das 

experiências não mais permitiu lhe pusessem em 

dúvida a realidade.”  

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

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

(O destaque é nosso).                             

_________________ 
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Temos algo mais, a partir                                  

desta mesma emblemática página # 17 – II  

   Tomemos de todos os # de páginas onde aparece 

a página # 17, desta especifica passagem do livro: 

“No Invisível”, Prefácio da edição de 1911, em 

sua 20ª. edição, pela FEB: 

- 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 

24 = 195. 

   Que de maneira muito racional, em conexão com 

o que temos tratado, vamos deduzir assim: 

- 1 + 5 = 6. 

- 9. 

OS EMBLEMÁTICOS # 6 & 9: 
 

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

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

Filho 'iniciou' e 'completou' a primeira parte 

original da sua primeira obra pela mediunidade 

psicográfica, propriamente dita: “MENSAGENS DE 

ALÉM-TÚMULO”, Espíritos Diversos, Coordenação 

dos Espíritos Elvis Presley & Santa Clara de 

Assis, em homenagem ao livro: “VOLTEI”, pelo 

Espírito Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB), quando o 

# 9 representa a 9ª. Esfera Espiritual da Terra 

(Arte em geral ou Cultural e Ciência), de onde tem 

partido a maior parte das Entidades da Luz que tem 

lhe auxiliado na produção dos livros psicográficos, 

sem desconsiderar que estes enigmáticos # 6 & 9, 

quando invertidos, aparecem como os # 9 & 6. 
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   Quando também precisamos nos lembrar do titulo 

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

de França, seguramente uma das reencarnações 

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

enquanto que o número 6 representa o exato mês 

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

que tomamos conhecimento apareceu à época da 

Codificação Espírita como o Espírito da Verdade! 

São Luis IX & Vivaldo na Obra de Léon Denis. 
 

Encadeamento & conseqüência! 

________________ 

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”, q. 9, De Deus, 93ª. 

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

________________ 

Vejamos a questão # 6, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

    O sentimento íntimo que temos da existência de 

Deus não poderia ser fruto da educação, resultado 

de idéias adquiridas? 

   “Se assim fosse, por que existiria nos vossos 

selvagens esse sentimento?” 

         Se o sentimento da existência de um ser supremo 

fosse tão somente produto de um ensino, não seria 

universal e não existiria senão nos que houvessem podido 

receber esse ensino, conforme se dá com as noções 

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

nossos). 

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

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

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

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

________________ 
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   De nossa parte, somente temos o que agradecer 

a Jesus pela grande oportunidade de, ao lado de 

São Luis reencarnado, poder trazer estas intrigantes 

informações para o Plano Material, considerando 

que nunca será demais pedirmos para o leitor 

interessado, também, fazer a sua própria investida 

na obra de Denis, quando seguramente haverão de 

encontrar outras tantas evidências e provas de que 

a Reencarnação, seguramente que também em 

seus aspectos numéricos, literários & editoriais, 

foi planejada pelos Agentes da Divina Luz 

seguindo o desejo do Senhor em ver, o quanto 

antes, todos se iluminado pela Verdadeira Cultura 

do Além-Túmulo, assegurando que a Verdade para 

nós todos é obra do tempo, mas que precisa ser 

buscada desde hoje. 

 

André Luiz                                     

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 15 de novembro de 2019) 
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   Nota do médium: Segundo pudemos observar, 

existe nesta mesma passagem (à página # 17), outra 

palavra-chave: universalmente, que poderá servir 

de apoio a outros estudantes que venham a se 

interessar em realizar a sua própria investigação sobre 

os ‘Códigos Secretos de Deus do Espiritismo’. 

   Algo que devemos estar atentos, é o fato de que cada 

resultado poderá nos sugerir outras especificas páginas 

e episódios da obra em análise ou nos direcionar para 

as que foram produzidas pelas mãos de Allan Kardec, 

especialmente estas, no que acabará se configurando 

numa cadeia conseqüente de fatos que haverão de 

sugerir e mesmo atestar a atual VOLTA de São Luis 

IX, dentro do esquema que temos apresentado, no que 

demonstra a grandeza do concurso do Mundo Espiritual 

Superior na produção destes impressionantes e muito 

bem articulados esquemas da Matemática Divina no 

decorrer dos séculos e milênios da vida planetária. 
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________________ 

 

 

Eu sou o Caminho, a Verdade  

e a Vida. 

– Jesus (João 14,6) 

________________ 
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_________________________ 

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

verdade.” 

– Santo Agostinho                             

(354–430 d.C.) 

_________________________ 

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

O CÓDIGO SECRETO DA BÍBLIA 
 

   A coisa aconteceu por acaso. Descobriu-se 

utilizando-se técnicas de criptografia que 

acontecimentos importantes estavam presentes na 

Bíblia de forma criptografada. Passou-se então a 

investigar mais detidamente o assunto, e constatou-

se que mais e mais fatos estavam previstos de 

forma oculta na Bíblia, principalmente no TORAH, o 

Pentateuco ou os primeiros livros da Bíblia escritos 

por Moisés. O Pentágono pesquisou o assunto e 

criou-se até um programa de computador que ai 

sim revelou de forma inquestionável e 

reconhecida pelos cientistas, que de fato a Bíblia 

era um código que tinha a previsão dos 

acontecimentos futuros. 

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

 

Francisco Cândido Xavier:  

A Reencarnação de Abraão, Moisés, João Batista 

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

Allan Kardec. 

   

   _________________ 

   Baseado nessa descoberta, foi constatado com 

antecedência de mais de um ano, o assassinado do 

primeiro ministro de Israel, Yitzhak Rabin, e 

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

e de fato foi assassinado um ano depois de 

acordo com o que fora previsto no código 

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

permaneceu oculto. Agora, decifrado com ajuda do 

computador, poderá vir a revelar nosso futuro. 
 

 
 

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

 
 

   O código foi descoberto por um matemático 

israelense, que provou o fato publicando as 

provas num jornal científico de renome, e 

confirmado por matemáticos famosos no 

mundo todo. 
 

   O livro publicado sobre esse assunto é a primeira 

descrição completa de uma descoberta científica 

que pode vir a mudar o mundo, relatada por um 

repórter cético, não-religioso, que acabou fazendo 

parte da história. 
 

   O código de três mil anos de idade prevê fatos 

que aconteceram milhares de anos depois de a 

Bíblia ter sido escrita. Prevê assassinato dos dois 

Kennedy, a bomba da cidade de Oklahoma, a 

eleição de Bill Clinton - tudo desde a Segunda 

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

colisão de um cometa com Júpiter. 
 

    
 

O CÓDIGO SECRETO DO 

ESPIRITISMO 

Coube aos investigadores científicos internacionais 

averiguar a autenticidade dos códigos secretos na 

Bíblia... No Brasil, senão aos veneráveis estudiosos 

do Espiritismo, com certeza que caberá aos sérios e 

competentes acadêmicos a tarefa de dar 

notoriedade aos sagrados Códigos Secretos de 
Deus na Terceira Revelação. 

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

biblia.html    
 

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

_________________________ 

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

Allan Kardec e Chico Xavier 

 

 

Allan Kardec: A Reencarnação Passada de 

Francisco Cândido Xavier:                                         

O Espírito da Verdade 

O Diretor Geral das Atividades Mediúnicas de 

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

PARA MAIS UMA VEZ VIRMOS A REALÇAR TODA A PROCEDENCIA 

DIVINA DA MEDIUNIDADE DE SÃO LUIS DE FRANÇA, AGORA 

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

QUANDO PROCURAMOS, ANTES DE TUDO, DESTACAR A OBRA DO 

ESPÍRITISMO, POR ALLAN KARDEC E FRANCISCO CÂNDIDO 

XAVIER, JÁ QUE AMBAS AS PERSONAGENS SE FAZEM PRESENTES EM 

TODO O CONJUNTO DE REVELAÇÕES MATEMÁTICO-ESPIRITUAIS QUE 

ATÉ AGORA TEM SIDO DISPONIBILIZADAS PELA BONDADE DE NOSSO 

SENHOR JESUS CRISTO.  

– ANDRÉ LUIZ (ESPÍRITO) 

 

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

septenária é por causa da perfeição que se celebra nos dons 

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

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

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

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

aventurados.” 

 

– Santo Agostinho 

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

Antonio Fazendo, Lisboa, Verbo, 1974. 
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_________________ 

   Procurando fortalecer o nosso serviço de estudo mediúnico e de 

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

ao nosso encontro direto com os leitores encarnados um pouco mais 

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

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

pequeno, mas muito sugestivo extrato, que cremos será de 

grande valia para que os nossos devotados espíritas, pesquisadores 

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

motivo qualquer, não terão condições de estudar mais detidamente 

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

alta confiabilidade das palavras dos Benfeitores Espirituais 

(desencarnados e encarnados – estes últimos, em estado de 

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

reencarnação atual de São Luis de França: 

   Agora nos perguntamos: “Será realmente que esses dados 

histórico-matemáticos seriam “apenas” uma mera 

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

acaso, verdadeiramente, não existe. 

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

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

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

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

Lucas, seja ele material ou moral, sem qualquer desfavorecimento 

descabido para com outros irmãos de serviços mediúnicos ou 

mesmo a qualquer ensejo de favorecimento especial à sua própria 

personalidade espiritual, vejamos que o próprio Senhor Jesus nos 

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

   É de todo certo que muitos apressadinhos (os espíritas, 

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

verdadeiros “fiscalizadores” do Espiritismo-Experimental, bravios, 

irritadiços e arrogantes, questionando a incontestável realidade dos 

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

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

evidências matemáticas, exatamente por acreditarem que “outros 

tantos milhões de criaturas encarnadas no solo da Terra também 

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

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

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

perfeita alusão à sua condição de principal Provedor Genético 

da Sagrada Genealogia do Cristo, assunto este já muito 

bem (matematicamente) documentado na maioria das suas 

105 obras anteriores. 

 

   Se por um lado esta ocorrência se torna evidente, já que é muito 

natural pensar desse modo, por outro, solicitaremos aos possíveis 

contraditores de nosso serviço mediúnico que apresentem alguma 

outra pessoa que seja, também, médium de variadas 

faculdades psíquicas, e que, evidentemente, nos traga o 

conjunto de características matemático-mediúnicas que foram 

produzidas e apresentadas até o presente momento, em seu 

conjunto numa impressionante coleção, agora, de 106 livros de 

inquestionável valor doutrinário para o Espiritismo, versando de 

maneira clara, racional, e objetiva, sobre temas matemático-

transcendentais (Os Sinais & Códigos Secretos de Deus 
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no Espiritismo) que chegam a confundir até mesmo os mais 

excelentes investigadores da Reencarnação, da Mediunidade e da 

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

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

de informações filosóficas, científicas e religiosas que fazem parte 

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

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

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

 

   Por este mesmo motivo que, particularmente, nos acautelamos no 

sentido de trazer aos nossos modestos estudos o que podemos 

caracterizar como: “cruzamento de datas e acontecimentos 

matemáticos específicos” que marcaram não apenas a vida 

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

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

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

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

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

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

mesmo assunto, embora de maneira diversificada, como o exemplo 

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

Davi), num entrelaçamento aritmético assustadoramente 

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

História, facultando desse modo uma maior precisão 

numérico-circunstancial em torno da “Aritmética 

Reencarnacionista” aqui em exposição, e um mapa matemático 

perfeito indicando as suas programações reencarnatórias, mediante 

cálculos precisos, embora muito simples de serem feitos. 

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

mediúnica do nosso tarefeiro encarnado, abstração feita de sua vida 

quase apostolar, quase de insulamento e demasiadamente sofrida 

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

disposição diuturnamente, e agora na produção do presente 

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

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

para a Vida Material de meus irmãos. 

   Por outro lado, pela surpreendente semelhança do talhe facial 

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

Filho e São Luis, como apresentado nas fotografias que ilustram 

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

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

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

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

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

como ficou evidente nos registros fotográficos 

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

ficar tranqüilos em relação ao testemunho prosopográfico 

dos personagens em análise, tanto do passado quanto do 

presente (qualquer perícia mais aprofundada neste campo da 

técnica policial e criminalística deverá levar em consideração outros 

tantos aspectos de natureza Mediúnica, Médica, e forçosamente 

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

uma prova material, mesmo que circunstancial, e 

documental, particularmente em torno da “Reencarnação 

Programada da Família Real de França” do século XIII, 

assim como a do século XVII – como apresentado de maneira 
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consistente no livro: “A Reencarnação Programada & Múltipla 

na Obra São Luis IX”. 

    

     

   Segundo os nossos Amigos Espirituais, o saudoso médium Ranieri não 

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

Gutenberg, O pai da Imprensa. 

   Nota do médium: Pelo Espírito Rafael A. Ranieri, da obra “SÃO LUIS IX”, 

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

versão de 11/2019, em “Diante da ‘VOLTA’ de São Luis IX – Vol. 1”. 
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Segundo nos informa o Espírito Rafael A. Ranieri (que quando encarnado, 

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

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

estudos da Reencarnação, visto que está aparelhada por diversas 

ferramentas matemáticas que poderão elucidar alguns dos grandes 

“enigmas” sobre as Vidas Sucessivas. 

_________________ 

Numa análise estritamente científica, e até mesmo doutrinária, 

com total isenção de animo, qualquer sério estudioso da 

Reencarnação verificará que o que estamos assistindo aqui é um 

caso (matematicamente) comprovado de Vidas Sucessivas.  

_________________ 
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FIM DA SEGUNDA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelo Espírito André Luiz                                                         

Com  
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A Coleção completa:                                          

“Mensagens de Além-Túmulo” 

V O L U M E S # 1, 2, 3, 4, 5                                         

& ainda o Vol. 6 (inédito) 
 

Com novas capas, revisões de textos e mais 

ampliações, que seguramente vem para 

enriquecer ainda mais o que os Espíritos de Elvis 

Presley & Clara de Assis, com Espíritos Amigos, 

vem nos ofertando desde o ano de 2012. 
 

 

  
 

      Livro # 2, Vol. 1 (366 pág.)      Livro # 13, Vol. 2 (228 pág.) 

_____________ 

A nossa intenção é a de fazer com que cada leitor passe a 

sentir como vivem e como pensam os Espíritos Superiores 

da 9ª. Esfera Espiritual da Terra, que continuam               

brilhando no Além-Tumulo!! 
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A proposta essencial de nossa tarefa, como discipulos de 

Allan Kardec & Chico Xavier, por questões obvias, 

continua e será sempre a de esclarecer a existência 

humana com a Mensagem Gloriosa de Jesus Cristo, 

tratando de Ciência, Filosofia e Religião em seus variados 

aspectos, com particular atenção para a Reencarnação e a 

Mediunidade, visto que o nosso médium traz em si mesmo 

os conteudos sobre estes dois palpitantes temas, por ser 

ele a reencarnação de São Luis IX, o Apóstolo Espiritual da 

Codificação Espírita!... 

   

      Livro # 14, Vol. 3 (134 pág.)      Livro # 15, Vol. 4 (118 pág.) 

_____________ 

Estamos em festa, glorificando a Vida Perfeita com Deus, 

embora estejamos ainda todos A Caminho da Grande Luz, 

mas confiando que as nossas dores e aflições de agora 

serão, em muito breve, substituidas por paz e alegria, 

afinal nascemos para a felicidade plena!! 
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Deixemos de lado toda manifestação de desconfiança e 

dúvida, abençoando a obra de Kardec & Chico com o 

nosso coração totalmente aberto para recebermos do Mais 

Alto as claridades do Evangelho, que ambos souberam nos 

recomendar pelas suas próprias vidas em testemunho de: 

Justiça, Amor e Caridade!... 

   

  Livro # 24, Vol. 5 (202 pág.)      Livro # 98, Vol. 6 (163 pág.)           

Uma coleção em 6 Volumes, que pretende iluminar as 

mentes e corações da Terra, pelo que existe de mais 

importante na Vida Universal: O AMOR!!! 

 OS ARQUIVOS DIGITAIS (EM E-BOOKS) ESTÃO 

DISPONÍVEIS: INTEIRAMENTE “GRATIS”! 

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

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

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

http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus
http://www.facebook.com/vivaldo.psfilho
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O médium e pesquisador baiano Vivaldo P. S. Filho apresenta uma bela série com  

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

Numa série de comoventes e inspiradoras Mensagens 

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

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

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

consolam, esclarecem e animam os corações humanos, 

sempre desejosos que se encontram de transmitir aos 

companheiros encarnados na Terra: mais Amor e mais 

Carinho, mais Educação e mais Orientação, com palavras 

carregadas não somente de grandes verdades, mas, acima 

de tudo, de muita Esperança no futuro, para todos aqueles 

que já se identificam com as formosas promessas de              

Paz e Caridade de Jesus de Nazaré.                                                

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

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

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

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

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

lavra mediúnica de:  

Francisco Cândido Xavier 
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BY A FALANGE DA VERDADE 

 

     

A vida humana pode se apresentar de mil maneiras 

diferentes, com boas ou ingratas experiências para 

cada um de nós, entretanto, não podemos lhe 

desconsiderar o caráter todo educativo, moralmente 

falando, que pelo peso das suas artimanhas, forjadas a 

partir de corações muito ignorantes ainda, nos dá a 

possibilidade de evoluir e seguir para Deus. 

Não hesitemos em momento algum de ‘vigiar e orar’, 

para que os sacrifícios que ela nos impõe sejam cada 

vez menos dolorosos, e cada vez mais aliviados.  

Hernani G. Andrade (Espírito)                                            

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                      
(Salvador/BA, 15 de novembro de 2019) 

BY ANDRÉ LUIZ/A FALANGE DA VERDADE                                                        

SEM FINS LUCRATIVOS – 11/2019.  
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