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Com a Participação dos 13 Apóstolos e dos 4 

Evangelistas de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

 

A SABEDORIA DOS 12 APÓSTOLOS DE JESUS, MAIS  

MARIA DE MAGDALA, À LUZ DE ALLAN KARDEC. 
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______________________  

    As imagens e os pequenos extratos apresentados em nossos trabalhos espirituais (e-

books: PDF) foram capturados em fontes diversas da Internet e em obras da literatura 

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

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

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

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

financeiro. 

 

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

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

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

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

P. S. Filho, to gauge financial profit.                                                         
 

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

______________________  

 

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

“Uma última característica da revelação, que decorre das 

próprias condições nas quais foi feita, é que, apoiando-se 

sobre os fatos, ela só pode ser essencialmente 

progressista, como todas as ciências da observação. Por 

sua essência, contrai aliança com a ciência, que, sendo a 

exposição das leis da natureza, numa certa ordem de fatos, 

não pode ser contrária à vontade de Deus. As descobertas 

da ciência glorificam a Deus em vez de diminuí-lo; elas não 

destroem senão o que os homens construíram sobre as 

idéias falsas que eles se fizeram de Deus.” 

   

– Allan Kardec                                                         

(Revue Spirite, 1867, p. 278: BIOGRAFIA DE ALLAN KARDEC, 

Fraudes espíritas, Henri Sausse, 1ª. edição, tradução                         

Carlos Eduardo Silveira Matos, pela Companhia                                               

Editora Nacional, 2015).                                

__________________ 
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Os Diretores Espirituais                                                              
do Médium Vivaldo P. S. Filho 

 

Veneranda (Santa Isabel de Aragão) 

Francisco Cândido Xavier 

Elizabeth d´Espérance 

Adolfo Bezerra de Menezes 

André Luiz (pseudônimo do Dr. Carlos Chagas) 

Cárita (pseudônimo de Santa Irene de Atenas) 

São Paulo (Apóstolo) 

Erasto (no lugar de Emmanuel) 

Santa Clara de Assis 

____________ 
 

 

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

 
 

"MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS - 

Relatos de um Médium Espírita" 

_______________________ 
 

Capa Revista em 15/03/2018, embora mantendo na                        
integralidade o mesmo conteúdo do livro original que levou                           

cerca de 16-17 anos para ser concluído. (166 pág.) 

_______________________ 
 

PREFÁCIO – Pelo Médium Carlos A. Baccelli 
 

MEDIUNIDADE ENTRE OS DOIS MUNDOS 
 

No campo da mediunidade, cada médium com sua 

condição receptiva, quanto cada espírito com a sua 

capacidade transmissora. 



                     Livro # 70: “Em Nome do Senhor – Vol. 2” – Espírito São Paulo/Vivaldo P. S. Filho 

 6 

Ed. E-book: 
2018-21 

  

Assim, a bem dizer, a mediunidade é uma tarefa 

que se articula entre os Dois Mundos, na qual 

espírito e médium se complementam, por serem 

interdependentes. 

A obrigação de estudar e de conhecer compete 

tanto ao médium quanto ao espírito, pois um não 

pode, de maneira absoluta, suprir a deficiência do 

outro. 

Neste livro, que devemos ao esforço sincero do 

confrade Vivaldo, devotado seareiro da Doutrina 

Espírita, nos deparamos com inúmeras informações 

hauridas em outras fontes e experiências por ele 

mesmo vivenciadas no cotidiano de seus labores 

mediúnicos com Jesus. 

Temos certeza de que esta obra será de grande 

utilidade para todos os estudiosos do tema em 

pauta – Mediunidade –, descortinando novos 

horizontes à compreensão de muitos. 

Conforme temos dito noutras oportunidades, se o 

Espiritismo carece de ser estudado como Ciência do 

Espírito que é, a Mediunidade precisa igualmente 

ser estudada como sendo um de seus ramos mais 

importantes de especialização. 

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

requisitar, cada vez mais, a participação consciente 

e responsável do medianeiro no intercâmbio entre 

os Dois Planos da Vida. 

Sobretudo, permanece-se na expectativa de que o 

médium espírita continue fiel ao “dai de graça o que 

de graça recebestes”, pois tanto o conhecimento do 

Espiritismo quanto o exercício da mediunidade não 

fazem qualquer sentido, sem que se volte para 

nossa necessidade inadiável de renovação íntima. 

_______________________ 
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Nota explicativa por Vivaldo P. S. Filho: 

Este comentário trata-se do "Prefácio" da nossa 

primeira obra mediúnica, "MEDIUNIDADE EM DOIS 

MUNDOS/AMOR, SEXO E OS VARIADOS ASPECTOS 

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

Espíritos de Elizabeth d´Espérance, Francisco Cândido 

Xavier & Adolfo Bezerra de Menezes, prefácio este 

assinado pelo eminente médico e benfeitor 

desencarnado (cirurgião-dentista) Dr. Odilon 

Fernandes, em 23 de março de 2009, durante reunião 

íntima nas dependências do "Lar Espírita Pedro e 

Paulo", em Uberaba/Minas Gerais, companheiro das 

lides espíritas com enorme serviço prestado à causa do 

Consolador Prometido nas terras do Cruzeiro. 

Atualmente, o Espírito Odilon Fernandes, trata-se de 

um valoroso Instrutor da Vida Maior especialista em 

Mediunidade e na Vida Espiritual e autor de várias 

obras de alto valor doutrinário sobre estes temas, com 

a primeira delas pela lavra mediúnica de Baccelli 

("Mediunidade e Doutrina", IDE - Instituto de 

Difusão Espírita, 1990, Araras/SP), prefaciada pelo 
Espírito EMMANUEL, em psicografia do grande e 

inesquecível médium mineiro Francisco Cândido Xavier. 

Quanto ao médium Dr. Carlos A. Baccelli, atualmente 

tem ele mais de 130 livros publicados, dentre os quais: 

10 em parceria psicográfica com Chico Xavier, e 

os demais: de sua própria autoria mediúnica e de 
pesquisa. Com vivência pessoal de longos 25 anos com 

o Chico, o Baccelli atualmente é considerado um                 

dos maiores biógrafos no Brasil do                                 

Apóstolo da Mediunidade. 

_______________________ 

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

basta que o interessado vá diretamente para o específico link: 

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

 

http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus/bio?fbclid=IwAR2_Ss8Rk73jw7-pyHjclL5WLXxKQuASeTKJ1qf5gU49nfH6iEVWAIGdcNs
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Vivaldo em seu Lar, testemunhando o seu amor e dedicação ao 

. 

Vivaldo P. S. Filho (Salvador, Bahia, 10 de julho de 1964 — é um médium 
espírita com 25 anos de tarefas na Seara de Jesus, e com mais de 100 livros 

(e-books) já publicados (virtualmente) e ,                                   

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  

    

Bom dia, querida M.! É uma grande verdade 

isso que você diz... Por mais que tenhamos 

cometido faltas no passado, nesta ou em 

outras existências pretéritas, Jesus 

sempre nos dá oportunidade de Crescimento e 

Elevação... O que importa mesmo, é o que 

hoje estamos fazendo por nós e pelos outros, 

segundo a Caridade, já que o Senhor nos 

afirma em sua Boa Nova: "O amor encobre 

uma multidão de pecados."  

É certo que, quando bem intencionados, 

gostaríamos de retroceder no tempo e fazer 

as coisas de uma maneira um pouco diferente, 

medindo melhor as nossas ações e escolhas, 

mesmo porque as circunstâncias podem ter 

sido muito adversas, muito difíceis mesmo, e 

isso tudo deve ser levado em conta por Deus 

em nosso favor, que é um Pai Misericordioso e 

não um carrasco qualquer!...  
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Entretanto, precisamos seguir adiante, 

vivendo o hoje preparando o nosso futuro da 

melhor maneira possível, nos afastando de 

todo o mal, assim como nos ensina a doce 

Oração Dominical.  

Muita paz, e muito obrigado pelas                           

suas gentis palavras!...  

Peço a você a caridade de suas orações!...  

Que Oxalá seja louvado. 

 

Vivaldo P. S. Filho                                        

(Salvador/BA, 22 de fevereiro de 2018) 
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   Nota de André Luiz: A ousadia de sua parte em 

abrir o Livro com a sua própria Apresentação # 1 foi 

uma sugestão de Veneranda (Santa Isabel), para que 

fique cada vez mais reforçada em seu coração a 

certeza de que São Luis de França (Vivaldo P. S. 

Filho) está absolutamente de volta, decidida e 

lealmente integrando à Equipe de Espíritos 

da Falange da Verdade com todas as suas 

prerrogativas de Benfeitor-Pupilo encarnado, embora 

reconhecendo, ele, quanto nós mesmos, as naturais 

limitações que envolvem qualquer personalidade dos 

Mundos Superiores durante o seu temporário estágio 

na experiência fisiológica da Terra Material (a 5ª. 

Esfera), colaborando com os seus Instrutores da 

Vida Maior quanto sendo auxiliado por eles mesmos, 

numa parceria amorosa e permanente Entre os Dois 

Mundos.  

 

   Não que ele acolha qualquer dúvida esquisita a este 

empolgante respeito, mas para que a luta que, por 

ventura, tenha ele que travar com determinadas 

pseudo-lideranças da cátedra ou do altar que 

estejam atualmente reencarnadas entre os homens 

terrenos não lhe assombre demasiadamente o 

próprio espírito amigo, gentio e valoroso – Risos do 
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Benfeitor!! –, que sempre tem se colocado à nossa 

disposição para o melhor, sempre Em Nome do Cristo 

de Deus. 

________________ 

”Muitas vezes, receoso de não ser acreditado pelos 

amigos mais íntimos, e temendo ver-se considerado 

ridículo ou pretensioso, guarda o médium o segredo 

das mais belas revelações que lhe são facultadas por 

vontade exclusiva dos mentores espirituais, ou por ação 

mecânica da própria faculdade, que naturalmente 

desencadeia os acontecimentos, mesmo à revelia do 
médium. Geralmente, perseguido, criticado sem 

piedade até dentro do próprio lar, e também pelos 

adeptos da própria Doutrina, enche-se ele de 

complexos e timidez, que tendem a perturbar, quando 

não impossibilitam, muitos fenômenos que poderiam 

realizar-se para edificação geral.” 
 

Yvonne A. Pereira, “Devassando o Invisível”,                                  

cap. Sutilezas da Mediunidade, pela Editora da FEB. 

__________ 

 
 

O Livro de # 131, pela mediunidade de Vivaldo P. S. Filho, que tem                    

a Autoria Espiritual de D. Yvonne A. Pereira. 

________________ 
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   Nota do médium: Por minha mediunidade temos 

dado condições dos Espíritos Amigos dizerem o que 

acreditam e pensam a nosso respeito, mesmo que 

algumas vezes, para alguns irmãos de crença, isso 

possa parecer vaidade de minha parte, o que é um 

engano, pois como um médium consciente, embora 

imperfeito, mas felizmente convicto de minhas 

tarefas, tenho que dar vazão ao pensamento deles, 

como um pobre e muito pequenino rato de 

laboratório, na grande maioria das vezes deixando 

de lado a minha vontade pessoal de lhes interditar 

tanta manifestação de carinho e afeto a meu próprio 

respeito, o que para eles, quanto para mim mesmo, 

creio, seria uma desconsideração de minha parte, já 

que os Espíritos Superiores falam o que sentem de 

verdade em seus nobres corações, mesmo porque 

fico sempre muito feliz e profundamente emocionado 

por saber que sou tão amado, por eles, mesmo não 

justificando uma só gota disto. – Risos. 

Nota do médium em 31/05/2021 (Reprise): 
 

   Estas irmãs e irmãos a quem me dirijo, geralmente 

trata-se de uma amiga ou amigo (virtual) que temos pelo 

Facebook. 

   Estas pessoas, geralmente somente identificamos por 

meio de abreviações em seus nomes originais, mas que, 

de qualquer maneira, haverão de receber a Assistência 

Espiritual dos nossos Benfeitores & Amigos da Vida Mais 

Alta, visto que ninguém, em qualquer momento, fica a 

margem da solicitude dos Seres de Luz, em particular 

daqueles e daquelas que me dirigem, orientam e me 
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protegem nas tarefas na Mediunidade, então, fica aqui o 

nosso carinho a cada uma destas tão doces criaturas 

que, com respeito e consideração, nos endereçam a luz 

de seu amor!! 

_______ Em tempo _______ 

     

Os Livros (virtuais) dos Espíritos Amigos, por Vivaldo P. S. Filho. 

   Como temos dito no decorrer de Livros seguidos, pelo 

menos de algum tempo para cá, tem sido por uma 

questão de reconhecimento e de permanente gratidão a 

quem nos escreve e vem se manifestando pelo nosso 

, por exemplo, que temos 

lhes dado espaço em nossa obra mediúnica, 

, para que de alguma 

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

algum carinho pelo que temos produzido intensamente 

desde o ano de 1996, possam também fazer parte desta 

benção Literária, que é mediúnica e de pesquisa, que 
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definitivamente vem do Plano Espiritual Superior e que 

tem se derramado sobre as nossas cabeças.                                                                                      

_____________      

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

e leitor que, se possível, divulgue os nossos atuais 

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

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

amigos, para que o nosso Espiritismo possa avançar no 

Plano Material sempre com aquele frescor de amizade 

que tanto empolgava os doces cristãos primitivos, aliás, 

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

estamos necessitando, 

, é de 

realizar a grande benção da Caridade Moral, em forma 

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

lembrança do que, certa vez, o grande Emmanuel disse 

(O Consolador, Francisco C. Xavier, Editora FEB): “O 

homem precisa mais de luz do que de pão.” 

   Não podemos deixar passar a rica oportunidade que o 

Senhor nos dar agora, para ajudarmos a promover a 

grande Obra da Doutrina Espírita, já que toda ação 

que venhamos a realizar no Bem haverá de nos retornar 

ao Espírito como uma luz divina que nos socorrerá a 

própria existência, em qualquer parte dos Universos de 

Deus que estejamos. 

   Afinal, aqui, como em qualquer parte, estamos todos 

aprendendo e trabalhando para o Cristo. 

   Não é mesmo? 
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______****______ 

O Presidente Espiritual da                                                     

‘Sociedade Espírita de Paris’,                    

ao tempo da Codificação Espírita com 

Allan Kardec, no século XIX.  

    

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

nascido e hoje vivendo em Salvador, Bahia, Brasil. 

__ São Luis IX (9)__                                         

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

______****______ 
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Em Nome do Senhor   
V  o  l  u  m  e # 2 

Com Espíritos Amigos 

 

Vivaldo P. S. Filho (o médium)                                      

& São Paulo (o Espírito) 

 

____ “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 & Kim Novak. 

As imagens, quanto os pequenos extratos, apresentadas neste 

trabalho espiritual:                                                                             

“Em Nome do Senhor – Vol. 2”, foram capturadas 

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

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

solidariedade e fraternidade, desprovido também de qualquer 

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

 

1a versão: 03/2018 by Vivaldo P. S. Filho 

OBRA REVISTA & AMPLIADA EM 06/2021. 

   Este Livro, que tem a Autoria Espiritual de São 

Paulo & Espíritos Amigos, vem complementar as 

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

que fazem referência à atual Missão do Espírito de São 

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

Codificação foi o Presidente Espiritual da “Sociedade 

Espírita de Paris”, orientando de mais perto os 

sagrados serviços de Allan Kardec junto à Falange da 
Verdade.  
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______________ 
 

NOTA ESPECIAL DO MÉDIUM: 
 

   Segundo os dados (virtuais) que produzimos à época 

sobre esta específica obra (# 70), a sua publicação em 

nosso ‘Site Espírita’ se deu no dia 01/03/2018, quando 

aproveitamos para assegurar ao leitor e leitora que o seu 

backup (original), do Livro (70), em questão, se 

mantem preservado, que de alguma maneira poderá vir 
a servir para alguma eventual conferência doutrinária 

e/ou de natureza histórica. 
 

     
 

As capas: da 1ª. versão, de 03/2018 & da 2ª. versão, de 06/2021. 
 

   Aqui, vamos fazendo a sua Revisão & Ampliação, 

segundo este backup original de 03/2018!! 
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EM COMEMORAÇÃO DOS                                 

164 ANOS DO ESPIRITISMO                           

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

 

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

Espíritos em 1857. 

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

trabalho precisa continuar”... E dentro desse ritmo 

continuado de serviço empolgante e trabalho renovador, 
os nossos Benfeitores da Vida Maior dão continuidade à 

obra deles mesmos, que não pode ter solução de 

continuidade!... 
    
 

 Quem desejar reproduzir partes de meus livros 

mediúnicos, poderão o fazer sem impedimento 

algum, apenas solicitamos a generosidade de citar a 

nossa específica obra como a fonte de consulta. 
 

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

 

   Rogamos aos nossos amigos leitores que queiram nos 

perdoar a grande deficiência cultural, pois apesar de darmos 
o maior cuidado às revisões de texto em nossos livros (E-
books) mediúnicos, é natural que ocorra alguma falha, 
principalmente em decorrência de meu pessoal e limitado 
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conhecimento de gramática, apesar de sempre procurar 

fazer o melhor de minhas forças. 
 

 

   
 

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 
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meio da Internet, estão a nos ofertar o próprio coração 

com palavras de incentivo, quando, de minha parte, peço 
que me mantenham em suas preces a Jesus, visto que a 
tarefa de qualquer medianeiro, pelo menos nos arraiais do 
Espiritismo, quando ele se despoja por completo dos 
interesses mercadológicos, sempre em contrário caminho 
aos interesses de Jesus Cristo para com a tarefa da 
Cristandade, todo trabalho na mediunidade orientada em 
Allan Kardec e Francisco Cândido Xavier deverá ser 
invariavelmente “gratuita”. 
 

 
                                               

   Meus irmãos de caminhada! Esta é uma regra que deve 

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

, pois não há como 

compreender, e nem tão pouco aceitar, que uma pessoa que 
se diga em pleno labor mediúnico, seja qual for a sua 
especialidade, venha a aceitar dinheiro ou bens para si 
mesmo, enfim, em sua tarefa, sob qualquer alegação, como 
se as coisas sagradas do Mais Alto estivessem à disposição 

das criaturas simplórias da Terra quando se diz respeito ao 
nosso serviço junto aos Seres Celestiais. 

_______________ 
    

   Neste aspecto, observemos a vida de Chico Xavier. (Chico 
Xavier Responde, Carlos A. Baccelli, 1ª. edição, págs. 35 
& 36, Editora LEEPP, Uberaba-MG, do ano de 2007). 
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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 do Livro # 1: “MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS”,                                                  

por Vivaldo P. S. Filho. (Obra digital, em PDF, com 166 págs.). 
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___________ 

A NOVA CIÊNCIA DA “NUMEROLOGIA ESPÍRITA” 

APREGOA NÃO APENAS A OBSERVAÇÃO FRIA E PURA 

DOS NÚMEROS E DOS CÁLCULOS NA DECIFRAÇÃO 

DOS “SINAIS” & “CÓDIGOS” SECRETOS DE DEUS: 

INSERIDOS NA BÍBLIA SAGRADA E NA LITERATURA 

ESPÍRITA DE ALLAN KARDEC E FRANCISCO C. 

XAVIER, PARTICULARMENTE, MAS UMA 

RACIONALIDADE TODA ESPIRITUAL, QUE ENVOLVE 

SENSIBILIDADE E SENTIMENTO, MORAL E ÉTICA, 

RELIGIÃO E RELIGIOSIDADE, QUE SÃO AS 

FERRAMENTAS IDEAIS PARA QUE POSSAMOS AFERIR A 

AUTENTICIDADE DOS FENÔMENOS DA REENCARNAÇÃO 

PROGRAMADA & “MÚLTIPLA”, PELOS PROCESSOS 

NATURAIS DA LÓGICA E DA SABEDORIA, DO 

CONHECIMENTO E DA EDUCAÇÃO, SEMPRE FRUTOS DE 

UMA MENTALIDADE SADIA, DE UM CORAÇÃO PURO,                 

E DE UMA ALMA CARIDOSA.  

     

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

(Salvador/BA, 24 de julho de 2015)                                   

___________ 
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“Dá-se o mesmo com a questão que nos ocupa, 

cujas diversas partes foram tratadas 

separadamente, depois coligidas num corpo 

metódico, quando puderam ser reunidos 

materiais suficientes. Esta parte da ciência 

espírita mostra desde já que não é uma 

concepção sistemática individual, de um homem 

ou de um Espírito, mas produto de múltiplas 

observações, que tiram sua autoridade da 

concordância existente entre elas.” 

   

–  

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

1866, Introdução ao estudo dos fluidos espirituais, 

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

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

Médium Vivaldo P. S. Filho 

 

Vivaldo Filho concedendo uma entrevista à conceituada jornalista 

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

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

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

   O Espírito Allan Kardec, que é o nosso mais 

graduado Benfeitor Espiritual – muito embora ele tenha 

preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica como 

Chico Xavier, às vezes, e segundo as circunstâncias 

psíquicas que envolvem cada comunicado, ou seja, a 

depender da natureza mental e emocional do diálogo, faz 

questão de se fazer perceber com a personalidade marcante 

do grande Codificador do Espiritismo, o que naturalmente 

me deixa completamente envolvido pela emoção e pela 

sensibilidade de sua presença sempre segura, sóbria e 



                     Livro # 70: “Em Nome do Senhor – Vol. 2” – Espírito São Paulo/Vivaldo P. S. Filho 

 28 

Ed. E-book: 
2018-21 

  

sábia, embora muito simples e muito 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 # 70: “Em Nome do Senhor – Vol. 2” – Espírito São Paulo/Vivaldo P. S. Filho 

 29 

Ed. E-book: 
2018-21 

  
 

Uma Nova “Pequena” Nota 

Especial do Médium 

   

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

e atuantes Benfeitores Espirituais da Vida Maior, embora ele 

tenha preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica 

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

circunstâncias psíquicas que envolvem o comunicado, ou seja, 

a natureza mental e emocional do diálogo que vamos mantendo, 

quanto doutrinária, faz questão de se fazer perceber com a 

personalidade do grande filósofo grego Pitágoras, o Pai da 

Numerologia, COM A INTENÇÃO DE NOS ILUSTRAR 

ACERCA DAS INÚMERAS POSSIBILIDADES DO PSIQUÍSMO 

HUMANO-ESPIRITUAL, DANDO-NOS A CERTEZA DE QUE 

OS NOSSO ESPÍRITO, ESTEJAMOS ENCARNADO OU 

DESENCARNADO, EM DETERMINADAS CIRCUNSTÂNCIAS 

E SITUAÇÕES, POSITIVAMENTE, PODEM ACESSAR O SEU 

PASSADO PRÓXIMO OU MESMO MUITO REMOTO, MESMO 

QUE ESTE PASSADO REMONTE AOS MILÊNIOS DO TEMPO 

E DO ESPAÇO SOBRE A FAÇE DA TERRA OU DO INVÍSIVEL, 
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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, 
porém, 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 que possamos conquistar a numerologia como 

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

médium: Os grifos são meus. 



                     Livro # 70: “Em Nome do Senhor – Vol. 2” – Espírito São Paulo/Vivaldo P. S. Filho 

 33 

Ed. E-book: 
2018-21 

  

_____________________ 

 

“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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_______________ 

Me constrange pensar que os nossos amigos do moderno 

Espiritualismo, que são os Cristãos afeiçoados ao 
Espiritismo, se encontram ainda tão fervosoramente 
ligados, por sentimento de volupia, aos interesses da 

materia carnal. Cremos, que os tempos são outros!... Ou 
procuramos cumprir as nossas tarefas e deveres diante do 

Cristo Amado, ainda hoje, ou seremos obrigados, por 
força da Divina Lei, a seguir, às sós, por caminhos 
tremendamente obscuros, e terrivelmente sofridos. 

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

(Salvador/BA, 04 de dezembro de 2015) 
 

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

Cada ser, como cada Criatura do Pai, sorve da vida cada 

gota de luz ou cada rastro de sombra que tenha semeado 

ao longo de seu próprio caminho. 

– Emmanuel                                                  

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                         

(Salvador/BA, 12 de março de 2014) 
 

Por mais confiável que seja a fonte de pesquisa, 

jamais poderá ser a única. 

Espírito Allan Kardec                                      

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                       
(Salvador/BA, 13 de novembro de 2012) 

_______________ 
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- “Bem –, ponderou o interpelado, sabiamente –, os Espíritos que na 

vida física atendem aos seus deveres com exatidão, retomam 

pacificamente os domínios da memória, tão logo se 

desenfaixam do corpo denso, reentrando em comunhão com os 

laços nobres e dignos que os aguardam na Vida Superior, para a 

continuidade do serviço de aperfeiçoamento e sublimação que                   

lhes diz respeito.” 

- Instrutor Druso 

(André Luiz/Chico Xavier, “AÇÃO E REAÇÃO”, cap. 2, COMENTÁRIOS DO INSTRUTOR, 2ª. 

edição especial – 1ª. Reimpressão, FEB, 2008). 

   Nota: Mesmo antes da desencarnação, tal ocorrência pode acontecer. A 

lembrança espontânea de vidas passadas, e mesmo por sugestão hipnótica, já é um 

fato extensamente difundido no meio espiritualista e científico da Terra. (O grifo no 

comentário do benfeitor Druso é nosso). 

 “O estudo acurado das leis que regem o Mundo dos Espíritos trará a 

cada um de nós, sem exceção, a ciência, senão perfeita, pelo menos, 

muito próxima da realidade a que está subordinado os variados 

processos reencarnatórios na esfera de nossas ações na Terra...” 

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

Salvador/BA, 19 de junho de 2014 

“Continuando a nos apoiar na observação, fazemos filosofia experimental 

e não especulativa. Para combater as teorias do Espiritismo, não basta, 

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

fosse impotente para dar. E mesmo neste caso ele se manterá sempre no 

nível, porque será contrário à sua essência obstinar-se numa idéia falsa, 

e sempre se esforçará por preencher as lacunas que possam 

apresentar-se, pois não tem a pretensão de ter chegado ao 

apogeu da verdade absoluta.” 

– Allan Kardec 

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

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

O ESPIRITISMO É UMA PROPOSTA NOVÍSSIMA DE AMOR, E DE SE 

AMAR UNS AOS OUTROS COMO O CRISTO NOS AMOU, E DE 

LIBERDADE, COMO O PRÓPRIO SENHOR NOS CONDIZIU HÁ MAIS 

DOIS MIL ANOS ATRÁS, PELA SUBSTÂNCIA ETERNA DA MENSAGEM DO 

EVANGELHO. 

A CONFIANÇA E A LEALDADE NOS PODERES DE DEUS, ESTÃO ESCRITOS 

NO SEU FRONTISPÍCIO: “FORA DA CARIDADE NÃO HÁ 

SALVAÇÃO”... 

FICA-NOS CLARO, QUE: SOMENTE PELA PROPOSTA DE UM SERVIÇO 

INADIÁVEL DE RECOSNTRUÇÃO DE NOSSAS MÚLTIPLAS 

PERSONALIDADES, QUE AINDA TEIMAM EM CONTINUAR SE 

RASTEJANDO PELOS VALES DE SOMBRAS E DE DOR, DE DEPRAVAÇÃO E 

DE SELVAGERIA, DE CORRUPÇÃO E DE PROFUNDO EGOÍSMO, DE 

DISCORDIA E DE INSANAS MAUDADES, QUE SE MANIFESTAM ATRAVÉS 

DE INÚMERAS MANEIRAS, E DE NÓS MESMOS, SEJA PELO MUNDO 

EXTERNO OU PELO UNIVERSO INTEIRO, NO QUAL SE COSNTITUE O 

NOSSO PRÓPRIO ESPÍRITO, CRIADO TODO IMORTAL E 

COMPLETAMENTE LUZ, ASSIM COMO O NOSSO PAI CELESTIAL: 

SEREMOS (REALMENTE!) FELIZES!!! 

Espírito André Luiz                                                     
Vivaldo P. S. Filho (médium)                                          
(Salvador/BA, 26 de julho de 2015) 
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Dedicatória Especial 

 

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

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 nos lecionou durante a minha atual 
existência, quando neste ano de 2018 completo 54 anos de idade. 
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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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___________ 
 

 
 

Minha amada mãezinha Maria Isaura, quando do comecinho da 
pandemia de  covid-19, no primeiro semestre de 2020, aqui em                  

nosso Lar sendo fotografada.                                                                                              

___________ 



                     Livro # 70: “Em Nome do Senhor – Vol. 2” – Espírito São Paulo/Vivaldo P. S. Filho 

 40 

Ed. E-book: 
2018-21 

  

 

      
 

Agradecemos também ao Flaming Star Fan Club of Norway (Pal Gralund) por 
nos ter autorizado o uso de algumas das fotos de Elvis Presley, do seu imenso acervo. 

 

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

 

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

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

Homem de Bem. Many Thanks my gracious friend! 
 

 
 

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

http://www.flamingstar.no/
http://www.elvisfiles.no/
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O Espírito Dr. Inácio Ferreira Interpreta a  

“Numerologia Espírita” 

       

   A “Numerologia Espírita” nada mais é que o 

desenvolvimento natural do Espiritismo, pois não se dá ao luxo 

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

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

Céu as claridades dos “SINAIS” SAGRADOS DE DEUS, 

invariavelmente, inseridos em todo o ecossistema de vida planetária, 

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

devassemos a intimidade da maneira matematicamente correta, 

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

Cândido Xavier, especialmente estas, pela própria natureza dos 

seus inquestionáveis méritos mediúnicos quanto científicos, 

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

   

     Ela não para diante da Ciência Humana, não se limita a esta. 
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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 fundamentalmente Evangélica, não podemos nos 

esquecer de que Allan Kardec a conduziu também de 

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

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

com a devida adaptação para este livro de São Paulo & 

Espíritos Amigos. 
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______________ 
 

NOTA ESPECIAL DO MÉDIUM (Reprise): 
 

   Creio, que valha a pena a gente destacar o grande 

Serviço Espiritual que este inestimável Benfeitor da Vida 

Maior tem executado pelas faculdades psíquicas do Dr. 

Carlos A. Baccelli, que, além de ser um respeitado 

médium psicografo, de Uberaba/MG, é também, senão 

um dos maiores, o maior de todos os biógrafos do Cisco 

de Deus: Francisco C. Xavier.  
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Prefácio de Veneranda 

 
Santa Isabel da Hungria 

1207 - 1231 

Santa Isabel de Aragão 

1271 – 1336 

Isabel de Portugal 

1397 - 1471 
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__O Prefácio da Mentora__ 

   Nada melhor do que falarmos de carinho, de 

afeto, de desejo, e de romance!... Principalmente, 

quando encontramos uma vida terrena tão acanhada 

em relação a estes sagrados sentidos da Alma 

Imortal, entretanto, aqui, neste breve Livro # 70, 

especial também pela sua íntima mensagem divina, 

pelo número tão significativo para os Cristãos, como 

deveria ser para os adeptos da Terceira Revelação, 

vamos verificar que os têm 

pressa para que os filhos da Terra possam fazer a sua 

tão necessária Reforma Moral, compreendendo que o 

Divino Amigo está nos aguardando à porta da muito 

próxima: Transição Planetária!... 

   Cuidemos de nós, cuidando dos outros. 

   Esta é, sem dúvida, a mensagem mais significativa 

do Espiritismo. 

                                                

                                     
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 01 de março de 2018) 
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   Nota do médium: Sempre gostamos de lembrar aos nossos 

antigos, quanto aos novos, leitores que a querida Entidade Veneranda 

usa de um pseudônimo (no Livro: , André Luiz/Chico 

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

Francisco Cândido Xavier, fora-nos possível saber que, a mesma, se 

trata do Espírito de Santa Isabel, a Rainha Santa de 

Portugal, como consta da obra espírita: “ISABEL – A mulher 

que reinou com o coração”, autoria de Maria José Cunha (Editora 

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

   A Rainha Isabel de Aragão, conhecida entre os católicos como a 

Venerável Santa Isabel, na história da cristandade se tornou célebre 

pelo maravilhoso, e único feito, da transfiguração de pães em 

rosas.  

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

   De minha parte, posso testemunhar que ela foi a reencarnação de 

Isabel, a prima de Maria (por uma Reencarnação “Múltipla” com 

esta mesma!), e mãe de São João Batista. 

_______________________ 

   

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

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

http://clicaeveja.blogspot.com.br/2012/07/aparicao-de-jacarei-spbrasil-

livro.html 

http://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_Julho
http://clicaeveja.blogspot.com.br/2012/07/aparicao-de-jacarei-spbrasil-livro.html
http://clicaeveja.blogspot.com.br/2012/07/aparicao-de-jacarei-spbrasil-livro.html
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_________________ 

Nota do médium em 09/06/2021: 
 

   Esta grande Benfeitora da Vida Maior se trata de meu 

2º. Mais Graduado Diretor Espiritual, pois Chico Xavier, 

que foi a reencarnação de Allan Kardec, por exemplo, 

pelo menos dentro dessa proposta de luz que diz respeito 

às minhas atuais tarefas como médium, comanda a 

Equipe da Falange da Verdade que, hoje, volta para me 

conduzir pela 4ª. Revelação Divina. 
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PRIMEIRA PARTE 

 

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), no 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 precioso projeto em curso 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 (em 

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

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos 

Diversos, com a Coordenação Espiritual de Elvis 

Presley & Santa Clara de Assis, já debatido em 

obras anteriores de sua lavra psicográfica, e que foi 

produzido em homenagem ao Livro: “VOLTEI”, 

pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/pela 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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______________ 

 

São Pedro ou São Pedro Apóstolo, em hebraico: כיפא, 

em grego koiné: Πέτρος, Petros, "Rocha", segundo a 

interpretação católica e ortodoxa, fragmento (de pedra), (Betsaida, século I a.C., 

— Roma, cerca de 67 d.C.) foi um dos doze apóstolos de Jesus Cristo, segundo 

o Novo Testamento e, mais especificamente, os quatro Evangelhos. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Pedro   

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_Hebraica
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega
https://pt.wikipedia.org/wiki/Koin%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%B3lica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ortodoxa
https://pt.wiktionary.org/wiki/fragmento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Betsaida
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_I_a.C.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Roma
https://pt.wikipedia.org/wiki/Circa
https://pt.wikipedia.org/wiki/67
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doze_ap%C3%B3stolos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jesus_Cristo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Novo_Testamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Evangelho
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Pedro
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                                                                                                                MENSAGEM # 1 

    

   Quanto mais caminhamos pelos terrenos 

movediços do planeta material, procurando trazer de 

volta ao aprisco do Mestre os irmãos e irmãs perdidos 

da tumultuada experiência planetária, mais ficamos 

condoídos dos que tentam se escapar das atividades 

socorristas por vontade de continuarem sob o sinistro 

império da materialidade, como se fosse possível 

fazer isto por tempo indeterminado, sem que pesem 

a situação de dor e angustia, aflição e desespero que 

haverão de passar caso teimem e se mantenham no 

erro, por muito mais tempo, pois se Deus glorificou o 

Espírito Imortal com a liberdade de pensar e de 

agir, também o limitou em suas ações, lhe dando um 

livre-arbítrio relativo, pois que, em sua Magnânima 

Ciência, estava plenamente convencido de que 

nenhum de seus pequeninos filhos, que somos nós 

todos, em qualquer Escala dos Universos, poderia 

usufruir das prerrogativas de uma liberdade plena, 

perfeita, já que para nós, pelo menos por enquanto, 

enquanto seres em crescimento para a Eternidade, 

não temos como dar sem receber, ou construir sem 

destruir, o que configura uma alma sujeita a deslizes, 

invariavelmente se conduzindo por entre a Perfeição 

do Criador!...  

   Por isso, meus filhos e filhas, sempre será bom 

termos em mente que vamos estar invariavelmente 
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necessitando de Ajuda Superior, criando em nosso 

coração a certeza de que ninguém se basta, de que 

sozinhos não somos ninguém, embora ser solitário 

no Universo é algo profundamente surreal, difícil de 

se crer e de aceitar, pois por mais que estejamos a 

beira de algum precipício astral, ou entre as 

ferroadas do infortúnio moral, ainda assim estaremos 

sendo visualizados e amorosamente mantidos 

por Seres verdadeiramente Angelicais, assegurando-

nos não apenas um controle das emoções, quando 

estas já estiverem sinalizando com algum tipo de 

equilíbrio mental, mesmo que embrionário, como 

também uma espécie de alento material, por meio de 

uma Previdência que todos deveremos obedecer, 

como a base de sustentação de toda a vida humana, 

na Terra ou no Mais Além, já que a Lei manda sermos 

caridosos uns com os outros da mesma maneira que 

nos obriga a sermos fieis a Deus. 

   Que o Senhor da Vida abençoe a todas 

 da complexa experiência terrena, em 

qualquer uma de suas Dimensões, para que todas 

criem forças, a partir de si mesmas, para que façam 

suas luzes ficarem cada vez mais belas, 

. 

 

Pedro (Espírito)                                                      

Vivaldo P. S. Filho (médium)                           

(Salvador/BA, 25 de fevereiro de 2018) 
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   Nota do médium: Este querido 

já havia passado estas suas Informações, em forma de 

mensagem mediúnica, antes mesmo que iniciássemos o 

nosso serviço pela psicografia, curiosamente passando 

para mim a responsabilidade de capturar o seu valioso 

pensamento quando o tempo me permitisse...  

   Isto, inclusive, eu pude perceber por conta de uma 

aura de tonalidade violeta-azul translúcida, de contornos 

voláteis, mas muito bem definidos, que me envolvia todo 

o corpo material, particularmente na área direita da 

cabeça (cérebro direito), como que suavemente me 

aguardando o momento mais adequado para ser 

acionada em suas linhas de força, visuais e auditivas, 

pré-gravadas, deixando-me com a nítida sensação de 

que eu havia ou haveria de tomar uma espécie de banho 

magnético, também suave e harmonioso, transferido 

para o meu campo áurico (cabeça, especialmente.) 

elementos proteico-astrais de natureza fisioquímicas, 

com destaque para a cadeia de substâncias genéticas do 

querido Benfeitor. – Não somente a mente dele foi 

transferida para o meu campo mental, como parte da 

sua cadeia genética, psiquicamente falando, sendo que 

a materialidade seja também uma realidade em Outros 

Planos do Infinito, segundo já sabemos por estudos de 

Allan Kardec quanto de Chico Xavier. 

   Vale a lembrança do porquê determinados médiuns 

acreditam que alguns Espíritos reencarnados sejam 

determinadas personalidades do passado terreno, se 

confundido eles com estas substâncias vivas que são 

jogadas pelos Benfeitores sobre as auras humanas em 

atividades de Assistência Moral e/ou Intelectual, sem 

que atentem para determinados aspetos da vida mais 
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intima se todos os seres vivos, por exemplo, encarnados 

quanto desencarnados... Evidentemente, que aqui não 

estamos criticando os médiuns ou as pessoas que 

se acreditam ser esta ou aquela personalidade do 

passado terreno, mas apenas incentivando aos nossos 

irmãos e irmãs de crença espírita ao estudo e à 

observação mais atenta dessas partículas psíquicas, 

que da mesma maneira que nos ajudam a identificar os 

seres do Espaço também podem nos criar determinadas 

confusões na hora de identificarmos a real Identidade 

Espiritual das pessoas... 

 

   De qualquer maneira, segundo a gente vai 

compreendendo, não vemos maiores impedimentos para 

que tais observações, ou Revelações, possam ser feitas 

por médiuns mais tarimbados ou não, pois que a Ciência 
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tem as suas complicações mesmo, mas apenas damos 

um demonstrativo de que haveremos sempre de ter um 

controle racional da situação sob diversos prismas, ou 

especialidades. – Fica aqui necessária a lembrança de 

que os  são, também, um 

excelente meio de manifestação e de identificação das 

, como, aliás, temos podido 

testemunhar no decorrer dos anos de mediunidade em 

relação aos que nos orientam as 

tarefas mediúnicas, como é o caso, por exemplo, de Liz 

Taylor. 
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   Fica esta luz para os médiuns em particular, cada um 

com a sua capacidade de observação e análise, valendo 

também a lembrança de que a intuição é a maneira 

mais excelente de manifestação da mediunidade, pelo 

menos quando alinhada à razão e ao bom senso, 

norteando as nossas atividades com os Planos Espirituais 

da Vida Terrena (Dimensões), por exemplo. 
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___________________ 

 

Santo André ou Santo André 

Apóstolo (em grego: 'Ανδρέας; transl.: Andréas; século I), conhecido na 

tradição ortodoxa como Protocletos (o "primeiro [a ser] chamado"), é 

um apóstolo cristão, irmão de São Pedro. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Andr%C3%A9   

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega
https://pt.wikipedia.org/wiki/Translitera%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Ortodoxa_Oriental
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doze_Ap%C3%B3stolos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Pedro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Andr%C3%A9
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                                                                                                                MENSAGEM # 2 

    

   O que será que tem havido com os corações 

humanos da Terra Material para se entorpecerem 

tanto pelas coisas que nada dizem respeito à sua 

Elevação Moral?!... 

   É bem certo, que não viemos da Vida Maior para 

amedrontar as indecisas e imprevidentes almas 

humanas, que na grande maioria das vezes tem se 

comportado como verdadeiras e aparentemente 

inocente criancinhas espirituais, todas ou quase 

todas seduzidas pelo leite muito amargo e tenebroso 

da corrupção humana, sem que venham a pesarem 

em seus corações se amanhã, ou depois disso, esse 

leite amargo haverá de azedar em seus próprios 

Espíritos, lhes levando a ficarem cada vez mais 

reféns das próprias amarguras, depositando na alma 

dos seus entes queridos e amados, que já vivem em 

Regiões Espirituais mais avançadas, a angústia e a 

aflição – Sim, porque por aqui continuamos a ser tão 

seres humanos quanto antes, embora um pouco mais 

conhecedores das Grandes Verdades do Universo!... 

–, por verificarem que aquela doce criatura que tanto 

amam e tanto prezam se contorce quase que de 

maneira indefinida nos tormentos do Ades, embora 

estes seres atrasados da vida universal não tenham 

perdido, de todo, a capacidade de esperar por uma 

solução para os seus graves problemas!... 
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   É mesmo uma bela realidade esta, a de poder 

confiar que haveremos de sair dos conflitos que na 

maioria das vezes nós mesmos criamos, apesar 

de, por enquanto, somente vermos diante de nós, e 

por dentro de nós mesmos, guerras e conflitos, não 

necessariamente armados, mas que deixam marcas 

sangrentas em cada coração com que tenhamos 

tratado nesta ou em outras vidas..., e por esta razão 

sempre estaremos nos acorrentando aos que fizemos 

sofrer e/ou nos fizeram sofrer, para que o amor 

perfeito que ilumina todos os corações espirituais 

possa realizar a sua campanha de adestramento dos 

Espíritos Imortais, certamente que oferecendo-nos 

infinitas oportunidades de crescermos juntos, para a 

realização definitiva da grande obra de Deus: que é 

a maturidade de suas Criaturas. 

   Meus filhos e filhas! Deixem de lado a infantil 

presunção de inocência sobre as ocorrências 

desastrosas que vem se assomando em todas as 

partes do Globo, e passem a viverem, uns diante dos 

outros, como verdadeiros auxiliares da Vida, tendo 

como guia perfeito a Caridade, que doa sem distinção 

de classes ou de credos, de raças ou de nações, de 

opção sexual ou de condição econômica, se fiando 

exclusivamente no Inesgotável Amor de Deus. 

André (Espírito)                                                    

Vivaldo P. S. Filho (médium)                            

(Salvador/BA, 26 de fevereiro de 2018) 



                     Livro # 70: “Em Nome do Senhor – Vol. 2” – Espírito São Paulo/Vivaldo P. S. Filho 

 62 

Ed. E-book: 
2018-21 

  

   Nota do médium: Somente ao final de sua nova 

mensagem, fui perceber que a sua mão direita estava 

pausada sobre o meu ombro direito, se bem que ele se 

encontrava bem diante de mim – a minha visão 

clarividente de sua presença física-espiritual me dava 

uma perspectiva seguramente humana, embora na sua 

transcendentalidade o seu corpo físico-astral, também, 

estivesse em outra posição, sem desconsiderar que 

as duas imagens de sua presença em meu modesto 

Lar, em Salvador, eram absolutamente autenticas! 

–, como a me guiar os pensamentos que partiam do seu 

coração amoroso e sábio (mas muito chorão, derretido, 

segundo ele mesmo me deixou informado!... Risos...), e, 

segundo ainda ele, para me dar segurança quanto ao 

trabalho que eu estava iniciando junto à esta Equipe 

maravilhosa de Entidades Angélicas. 

 

   Já tomamos conhecimento, pelos nossos Benfeitores 

Espirituais, que Elvis Presley foi, seguramente, não 

apenas a reencarnação futura do Rei Davi (bíblico), 

quanto a de , e a de Gabriel 

Delanne, no Espiritismo. 
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________________ 

  

Marilyn Monroe & Greta Garbo. 

   Elvis tem sido para mim um Amigo Espiritual muito 

presente e atuante em quase todos os momentos de 

minha atual vida mediúnica, especialmente do anos de 

2012 para cá, quando passei a receber com mais 

intensividade os Espíritos de Luz comandados por ele, 

junto com Clara de Assis, da: 9ª. Esfera Espiritual da 

Terra (Arte em geral ou Cultural e Ciência), assegurando 

para a minha atual tarefa mediúnica o cumprimento da 

Profecia Matemática-Chave relacionada ao exato # 9, 

de  ( ) , como tem sido objeto 

dos nossos variados Estudos sobre a 

. 
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____________________ 

 

São Tiago foi um apóstolo de Jesus Cristo nascido em 

Betsaida da Galileia. No Novo Testamento é sempre citado 

entre os quatro primeiros junto com Pedro, André e seu irmão 

mais novo João.  

https://www.ebiografia.com/sao_tiago/    

https://www.ebiografia.com/sao_tiago/
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                                                                                                                MENSAGEM # 3 

    

    Nos dias de hoje, vamos nos deparando com 

inúmeras situações que visam estremecer a Terra 

pela injuriosa manifestação crimes passionais, que 

vão se sucedendo, uns aos outros, como numa 

verdadeira roleta russa, sem que saibamos ao certo 

quem está dormindo realmente com o inimigo, se um 

ou a outra, por exemplo!... 

   Deus do Céu! Quanta loucura tem se manifestado 

ainda sobre a infantil experiência humana-terrena, 

seguida de perto pelos seres astrais horrendos que 

vivem sob o manto de loucuras ainda mais terríveis, 

para quem as portas do Céu estão sempre abertas, 

para quando, já exaustos de tudo isso, pensem em 

largar toda esta imensa tragédia pessoal e coletiva, 

e, Em Nome de Jesus, venham a testemunhar uma 

nova maneira de se viver, de sentir, e de realizar, 

criando forças em suas mentes ainda dementadas 

para que, quem sabe, o mais cedo possível possam 

adentrar o Reino Celestial de cabeça erguida, sem 

qualquer dúvida de que estão de fato melhorados, ou 

pelo menos em vias de se melhorarem, esquecendo-

se do passado sombrio e enfermo e alegrando-se 

pela nova realidade que já estão acolhendo ao 

próprio Espírito!... 

   Se ontem foi um dia de dores e amarguras, se 

fizemos alguém sofrer ou se amargurar pela nossa 
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teimosa mania de fazer as coisas pelo lado obscuro 

da vida humana-espiritual, vejamos minha gente 

que hoje ainda é e será sempre o momento 

certo para que façamos diferente, não mais como 

das vezes anteriores, quando somente víamos e 

sentíamos pelo angulo do orgulho e do egoísmo, mas 

pela forma com que o Cristo nos exemplificou, 

amando ao Pai sobre todas as coisas e, quem sabe, 

da mesma maneira que Ele: amando aos outros mais 

do que a nós mesmos, pois não há riqueza maior em 

todo o Universo que não seja a de poder amar a 

todos sem distinção, não mais que ao Senhor, mas 

perfeitamente sentindo ao nosso próximo como uma 

extensão de nossa própria existência espiritual. 

 

Jesus – O Guia da Humanidade. 

Tiago (Espírito)                                                       

Vivaldo P. S. Filho (médium)                            

(Salvador/BA, 26 de fevereiro de 2018) 
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   Nota do médium: Segundo ficamos sabendo pelos 

nossos Benfeitores, e por seu próprio Espírito, o querido 

médium Waldo Vieira fora a reencarnação de Tiago, 

irmão de João Evangelista, este último, por sua vez, uma 

das reencarnações passadas de Chico Xavier (quando 

João Evangelista, o Discípulo Amado, fora, também, a 

 de São João Batista.). 

 

O encontro do Cristo com os filhos de Zebedeu: Tiago e João, o Evangelista. 

(Por Paolo Veronese, 1528-1588: Museo di Grenoble) 

   Durante esta psicografia, o querido Espírito Tiago 

(Maior) introduziu a sua mão (espalmada!) direita por 

entre o meu tórax, bem sobre, e por entre, o meu 

, de maneira a manter a harmonia 

regular das batidas do meu coração, quanto a de minha 

respiração, com uma energia de tonalidade violeta-

suave, embora bastante vibrátil. 

 

 



                     Livro # 70: “Em Nome do Senhor – Vol. 2” – Espírito São Paulo/Vivaldo P. S. Filho 

 68 

Ed. E-book: 
2018-21 

  

__________ 

 

Uma reencarnação passada de Chico Xavier. 

São João Evangelista ou Apóstolo João , foi um dos doze 

apóstolos de Jesus e além do Evangelho segundo João, também 

escreveu as três epístolas de João (1, 2, e 3) e o livro 

do Apocalipse.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o,_o_Evangelista  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jesus_Cristo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Evangelho_segundo_Jo%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ep%C3%ADstola
https://pt.wikipedia.org/wiki/Primeira_Ep%C3%ADstola_de_Jo%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Ep%C3%ADstola_de_Jo%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Terceira_Ep%C3%ADstola_de_Jo%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apocalipse_de_S%C3%A3o_Jo%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o,_o_Evangelista
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                                                                                                               MENSAGEM # 4 

    

   De certa maneira, nos encontramos sobre 

intensas rajadas de , é claro 

que não por força da vontade dos homens, que 

por enquanto se encontram muito atordoados pelos 

atrativos e os desejos de uma experiência quase que 

totalmente animal, sem que o Espírito De Deus 

esteja sendo o seu objetivo dentro do jogo natural 

das ocorrências terrena, visto que entre os seres 

reencarnados poucos são, realmente, aqueles que já 

tomaram gosto pelas causas, verdadeiramente, do 

Bem Maior, esquecidos de que Nosso Senhor Jesus 

Cristo já veio ao mundo e já sentenciou os seres da 

Terra Material a amarem-se como Ele os amou, sem 

qualquer justificativa para amá-los!... 

   A história terrestre poderia, sim, está sendo 

contada por um outro prisma, pelo ângulo da 

lealdade e da obediência ao que é Sagrado, ao que 

é verdadeiramente bom e sinceramente justo, 

se pelo menos os seus habitantes não tivessem 

preferido até aqui se ausentarem mentalmente e de 

coração do consolo Amigo do Mestre... 

   Evidentemente, que isto não é obra tão somente 

dos dias conflituosos da atualidade, pois que tais 

acontecimentos vem sendo tristemente maturado 

nos corações desde épocas imemoriais da vida 
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evolutiva no Plano Material, e mesmo Espiritual, e 

logicamente que não será de uma hora para outra 

que isso deixará de existir nos corações e nas almas 

dos seres encarnados, porém não há como fugirmos 

da urgente necessidade de começarmos a fazer 

algo desde agora, desde este exato momento!...  

   - Façamos isto. 

 

   - Temos dito. 

   Podemos todos estar mais ou menos presos a 

pensamentos desequilibrados ou às emoções 

desconcertantes que fatalmente nos tomarão anos e 

anos de vida à frente para que encontremos o estado 

de lucidez plena, entretanto, minhas crianças, 

temos em nossas mãos a fermenta valiosa do nosso 

próprio destino, sendo ela fácil de controlar, nada 
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mais sendo ela que a doce Caridade, certamente que 

uma caridade toda despretensiosa, sem qualquer 

pompa de lado a lado, 

, eliminando de nós toda réstia de loucura e 

demência com que tenhamos nos contaminado no 

decorrer das eras pela sandice do egoísmo. 

 

   Enfim, seja como for, precisamos encontrar forças 

dentro de cada um de nós mesmos com a intenção 

de avançarmos na Direção de Deus, que nos aguarda 

pacientemente pelo nosso grande dia de voltarmos à 

Casa Paternal, embora não devamos deixar de levar 

em consideração de que cada minuto perdido no 

Plano Material (a 5ª. Esfera Espiritual da Terra) 

poderá nos acarretar alguns anos ou até mesmo 

séculos de arrependimento da Vida Espírita; quem 

estiver duvidando disso, que avance no orgulho e no 

egoísmo!... 

João (Espírito)                                                        

Vivaldo P. S. Filho (médium)                           

(Salvador/BA, 26 de fevereiro de 2018) 
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   Nota do médium: Tenhamos a lembrança de que São 

João Evangelista, por sua vez, fora a reencarnação 

passada de Chico Xavier (quando o João Evangelista 

fora, também, a de João 

Batista), e que, também, o Chico (O Cisco de Deus) foi 

a reencarnação de Allan Kardec.  

 

Somos luz. 

   Nesta mensagem, fui tocado pelo dedo indicador 

(direito) de São João Evangelista, bem no alto da 

minha cabeça (lado direito), sendo firmemente alojado 

(introduzido) sobre a minha glândula pineal. 
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____________________ 

 

Filipe ou Felipe Apóstolo foi um apóstolo de Cristo e mártir. Diz 

a tradição, através de Eusébio de Cesareia, que era casado, tinha duas 

filhas e teria realizado muitos milagres, inclusive revivido - não 

ressuscitado, assim como com Lázaro - um defunto em Hierápolis. Não 

deve ser confundido com Filipe, o Evangelista, o diácono que 

evangelizava Samaria, de acordo com a história relatada nos Atos dos 

Apóstolos. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Filipe_(ap%C3%B3stolo)     

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%B3stolo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cristo
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rtir
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tradi%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eus%C3%A9bio_de_Cesareia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Milagre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ressurrei%C3%A7%C3%A3o_de_L%C3%A1zaro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hier%C3%A1polis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filipe,_o_Evangelista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Samaria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atos_dos_Ap%C3%B3stolos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atos_dos_Ap%C3%B3stolos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o,_o_Evangelista
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                                                                                                                MENSAGEM # 5 

    

   Por mais que naveguemos por mares 

maravilhosos , vamos 

estar sendo sempre chamados pelo coração a 

retornar ao Mundo Material da Terra, não porque 

acalentamos em nosso íntimo, já batizado pelo doce 

calor da vida Evangélica, qualquer tipo de fetichismo 

com as experiências exclusivamente terrenas, mas 

porque o AMOR sincero vibra em nossos Espíritos, 

que acima de qualquer suspeita vibram pela 

harmoniosa canção do Cristo De Deus, que jamais 

esquece uma ovelha que tenha se desgarrado 

do seu imenso rebanho, almas que, de certa 

forma,  ainda se encontram alucinadas pelas coisas 

mortas da vida material, que nutrem pela mortalha 

carnal um amor doente, esquecidos que estão de que 

é na Eternidade que todos haverão de encontrar a 

Verdadeira Felicidade!..., Felicidade, esta, impossível 

de ser vivenciada durante o rápido estágio na 

roupagem fisiológica das minhas crianças da Terra, 

já que para nós tudo isto aí, na vida de vocês, não 

passa de um rápido sono, de breves pesadelos, 

embora esses breves pesadelos, a depender do 

quadro de responsabilidade de cada um, poderá 

se tornar num quase eterno martírio, um verdadeiro 

inferno que somente terá fim quando os que para lá 

se dirigiram já tiverem expiado até o último suspiro 

de crimes que tenham produzido para si mesmos por 
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conta de suas tenebrosas artimanhas em nome dessa 

materialidade que tanto acalentaram ao próprio 

coração, esquecidos de que são e somos Seres 

de Luz, fadados a perfeição.  

 

   Pedimos, encarecidamente, a cada um em 

particular, que deixem de ser tão obtusos, 

violentando o próprio Espírito por uma experiência 

que haverá de passar qual uma brisa. 

   Sejam vitoriosos, desvencilhem-se urgentemente 

dos maus pendores por uma ação ativa e constante 

na prática da Caridade. 

Filipe (Espírito)                                                        

Vivaldo P. S. Filho (médium)                          

(Salvador/BA, 26 de fevereiro de 2018) 



                     Livro # 70: “Em Nome do Senhor – Vol. 2” – Espírito São Paulo/Vivaldo P. S. Filho 

 76 

Ed. E-book: 
2018-21 

  

   Nota do médium: Recordemos que o Apóstolo Filipe 

teve uma – quando um 

único Espírito encarna dois, ou mais, corpos materiais ao 

mesmo tempo! – com o Evangelista São Lucas, duas 

das reencarnações passadas do 

(Vivaldo P. S. Filho). 

 

   A mensagem acima nos direciona para o significativo 

Prefácio de nosso Livro # 1: “MEDIUNIDADE EM 

DOIS MUNDOS – Relatos de um Médium Espírita”, 

assinado pelo sábio Espírito ODILON FERNANDES, pelo 

médium Carlos A. Baccelli, de Uberaba/MG, batizado 

com o sugestivo título: “Mediunidade Entre os Dois 

Mundos”, já que fica evidente que eu mesmo, ao 

conceber esta psicografia, me encontrava, por assim 

dizer, planando Entre os Dois Planos da Vida, ou quem 

sabe até por mais Planos?!... – Risos. 
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Nota do médium em 10/06/2021: 

   A respeito desta especifica encarnação como , 

podemos recomendar alguns outros Livros de nossa 

lavra mediúnica e de pesquisa, que, com base em vários 

elementos-chaves: Numéricos, Literários & Editoriais, 

deixam evidenciados de que esta foi, sim, uma de 

minhas existências pretéritas, se bem que eu deva aqui 

deixar claro que isso não me deixa envaidecido, pelo 

menos não em caráter negativo, mas antes de tudo 

muito feliz por saber que estive tão próximo ao Senhor, 

pudendo contribuir, de alguma maneira, pela vitória do 

seu Evangelho sobre a face do mundo, isto no começo 

Cristianismo. 

   Quanto a questão de, na condição de médium, eu estar 

atuando , devo dizer que 

esta não deverá ser apenas uma prerrogativa de minha 

condição espiritual, mais ou menos Elevada, isto eu digo 

pelo fato de já termos tomado conhecimento que sou a 

atual reencarnação de , então, visto que, o 

próprio médium e pesquisador Carlos A. Baccelli, que 

foi amigo muito próximo de Chico Xavier por cerca de 

30 anos em Uberaba/MG, declarou em uma de suas 

manifestações pelo Youtube que o Chico também gozava 

dessa condição de ‘estar vivendo Entre Duas (ou mais) 

Dimensões Distintas’, no que lhe favorecia ou deveria lhe 

favorecer com múltiplas ocorrências transcendentais,  

embora, no caso do Chico, ele tenha recebido uma 

advertência do seu inesquecível Mentor EMMANUEL para 

que evitasse o quanto possível este tipo de atuação, já 

que o seu Espírito precisava se manter atento à realidade 

humana, e não apenas na da Espiritual!... 
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   Eu não sei quanto ao Chico, pelo menos o Baccelli nada 

falou a este respeito, mas quanto a mim, lembro-me 

muito bem de que a doce e competente Veneranda me 

orientou a encontrar uma ‘namorada’, para que a minha 

vida espiritual ou mediúnica se mantivesse também com 

bases no solo planetário, um desejo que viesse a me 

manter com os interesses também na nossa existência 

material, ou seja, para que eu mantivesse o meu 

coração, também, voltado para a realidade terrena, por 

assim dizer, visto que Do Outro Lado também temos o 

romance e a paixão, o amor e o lirismo dos encontros de 

Almas-Afins, e dessa maneira eu não viesse a correr o 

risco de me desprender do corpo físico de uma maneira 

definitiva, por uma desencarnação não programada, já 

que pelo esforço que eu vinha fazendo na tarefa do Livro 

eu me encontrava mais Lá do que aqui!!...  

   Viva o Amor e a Alegria. 
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 _______________ 

 

São Bartolomeu Apóstolo foi um dos apóstolos de Jesus Cristo. Nenhuma 

narração bíblica lhe enfoca especialmente e seu nome consta apenas nas listas dos doze. 

No entanto, segundo a tradição, ele é o Natanael de que falam outras passagens, e isso 

fica evidente através da comparação entre os quatro Evangelhos. Natanael significa "Deus 

deu" - o significado desse nome fica claro levando-se em conta que ele vinha de Caná, 

onde deve ter testemunhado a ação de Jesus nas Bodas de Caná (Jo 2, 1-11). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Bartolomeu      

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%B3stolo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jesus_Cristo
https://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADblica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Natanael_(B%C3%ADblia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Evangelho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Can%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bodas_de_Can%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Bartolomeu
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                                                                                                              MENSAGEM # 6 

    

    Segundo o Cristo, devemos viver uma vida de 

pacificação, acolhendo em nossos espíritos toda 

forma de se ver e sentir pela proposta do Bem, já 

que não podemos compreender uma experiência 

realmente pacificada, ou pacificadora, sem que 

estejamos firmemente imbuídos de realizar a 

bondade em todas as suas formas de manifestação, 

e uma delas, talvez a mais importante de todas, é a 

da tolerância, pois sem o dom de respeitar o próximo 

e de acolhê-lo , mesmo não 

devotando a confiança nos padrões de vida que ele 

por ventura esteja levando, já que nada é mais justo, 

ainda segundo a mensagem Cristã, que amemo-nos 

uns aos outros, ou amemos os outros sem 

esperarmos ser amados por qualquer um eles, 

endereçando ao espírito de todas as criaturas a nossa 

parcela de respeito e de compreensão, mas, como eu 

disse, mesmo que esta compreensão e este respeito, 

necessariamente, não signifiquem que estejamos de 

acordo com a maneira com que as demais pessoas 

vivam as suas vidas, pois senão estaríamos pondo 

em jogo a racionalidade com que devamos agir 

segundo as leis humanas e as Santas Leis De 

Deus!... 

   Entretanto, minhas arredias crianças terrenas, se 

não passarmos a nutrir o gosto sincero pela gentileza 
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e pela bondade, por certo que não conseguiremos ver 

um mundo pacificado tão cedo, quando nada mais 

nos restará senão assistirmos pelos meios de 

comunicação, existentes na Terra e/ou no Mais Além, 

as imagens e os sons profundamente deprimentes de 

crimes hediondos contra as mulheres, e até mesmo 

contra as crianças, por exemplo, deixando-nos cada 

vez mais deprimidos, quanto convencidos de que na 

Terra residem mais espíritos dementados do que 

criaturas realmente generosas e pacificadas!... 

   A Terra dos seres mortais ainda é, e será muito 

tempo à frente, um tenebroso Planeta de Provas 

e Expiações, onde criaturas bestializadas, que se 

dão tão bem com os fatos da guerra, serão destaques 

nos noticiários das TV´s ou da Internet, por exemplo, 

fazendo com que os Espíritos da Luz Divina se sintam 

vivamente convencidos de que, em suas múltiplas 

e variadas Cartas de Além Túmulo, há mais 

necessidade de alertar, de esclarecer, e de educar, 

do que, necessariamente, de encantar, de esconder, 

e/ou escamotear. 

   Meus amados e amadas! Que Deus nos livre do mal 

da ignorância e da perversidade. 

   Vivamos sob o manto de Amor Do Senhor. 

 

Bartolomeu (Espírito)                                         

Vivaldo P. S. Filho (médium)                            

(Salvador/BA, 27 de fevereiro de 2017) 
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   Nota do médium: Segundo tomamos conhecimento 

pela Doutrina Espírita, o Chico Xavier costumava dizer: 

“Eu aceito as pessoas como elas são, e continuo 

sendo eu mesmo.” 

 

   Também, fica-nos evidente de que os 

, pelo menos por meu intermédio, estão 

muito preocupados com o andar da vida terrena no que 

diz respeito ao atual momento da nossa experiência 

planetária, já que estamos muito próximos do ano de 

2019, a Data Limite para a 

segundo o benfeitor Emmanuel, por Chico Xavier. 
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   Inclusive, chego a ter calafrios internos quando toco 

neste tema, principalmente quando penso em minha 

própria situação espiritual!... – Risos. 

Nota do médium em 11/06/2021: 

   Como sempre, vamos vendo as Mensagens de Luz, até 

por nosso humilde intermédio, estarem cada vez mais 

atual em relação a mundo que estamos vivendo, quando 

lhes vemos, os Seres do Além, tão preocupados com a 

nossa maneira de encarar a nossa vida humana, como 

um todo, ainda tributando os nossos interesses ao que, 

geralmente, existe de mais perverso, e aí entra em cena 

o que Kardec nos esclarece, pelo O Evangelho Segundo 

o Espiritismo, por exemplo: que as maiores chagas da 

vida humana são o orgulho e o egoísmo!..., então, 

está aí o problema que cada um de nós, mais ou menos, 

haveremos de solucionar em nós mesmos. 

   Assim seja. 
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 __________________ 

 

São Mateus e o Anjo. 

São Mateus, Mateus Evangelista ou Mateus Apóstolo (מתי/מתתיהו, "Dom 

de Javé" ou "Presente de Deus", hebraico padrão e vocalização de 

Tibérias: Mattay ou Mattiyahu; grego da 

Septuaginta Ματθαιος, Matthaios; grego moderno: Ματθαίος, Matthaíos) é, pelo 

relato dos Padres da Igreja, o autor do Evangelho de Mateus e um dos Doze 

Apóstolos.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mateus_(evangelista)       

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tetragrama_YHWH
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_hebraica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hebraico_tiberiano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hebraico_tiberiano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Septuaginta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Septuaginta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grego_moderno
https://pt.wikipedia.org/wiki/Padres_da_Igreja
https://pt.wikipedia.org/wiki/Evangelho_segundo_Mateus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%B3stolos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%B3stolos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mateus_(evangelista)
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                                                                                                                MENSAGEM # 7 

    

    As diversas crenças do mundo terreno, tentando 

desvendar os imponderáveis segredos da Eternidade, 

geralmente anunciam a salvação eterna por meio de 

uma autentica aceitação do Todo-Poderoso; em 

qualquer manifestação de crença sempre existem os 

que desejam assegurar a sua passagem para o 

Paraíso Celestial segundo tenha aceitado, ou não, a 

crença no Deus de Bondade..., entretanto ficamos a 

pensar como seria realmente este Deus Bondoso e 

Compassivo se, por acaso, somente desejasse dos 

seus filhos, que somos nós todos, geralmente muito 

infantis em relação às suas verdadeiras 

necessidades de Aprendizado e de Evolução, 

algumas simples manifestações de fé, por mais 

sinceras e veneráveis que sejam?!... 

   Fica evidente, pelo menos para aquelas e aqueles 

que já se afeiçoam com as Mensagens de Luz do 

Espírito da Verdade, pelo Consolador Prometido, que 

isto não passa de uma meia verdade, convencidos de 

que se a fé nos arrebata o próprio Espírito para a 

certeza na Imortalidade, por outro lado, não há 

dúvidas de que somente pela Caridade, em diversos 

modos de ser realizada, por mais pequenina que 

seja, é que todos haverão de tomar posse deste 

Paraíso perfeito, a Casa Celestial, porque, minhas  
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amadas e meus amados, podemos assegurar a cada 

um de vocês, em particular, de que:  

   Estranhamos muito as mensagens espirituais 

propagadas pelo planeta que afirmam que por uma 

ação intelectual, psicologicamente adequada, e 

filosoficamente correta, o ser terreno já estaria apto 

a ascender aos Encantados Mundos Superiores da 

Vida Planetária, pelo menos, quando na verdade, 

sim, honestamente falando, somente por ações 

realizadas é que os Espíritos da vida 

terrena poderão encontrar as portas destes Céus 

completamente descerradas para si, pois, caso em 

contrário, apenas haverão de se integrar às Colônias 

de Entidade Sábias da Terra, de certa forma 

evoluídas moralmente, mas muito distantes de uma 

Nova Vida Feliz, na felicidade que nos foi entregue 

em forma de exemplos pelo Senhor, que nada mais 

fez entre nós do que dar o exemplo da real 

felicidade, que somente se encontra, estejamos 

encarnados ou desencarnados, pela nossa doação 

pessoal a todos os modelos de se fazer a Caridade, 

esta santa rota que nos Elevará definitivamente aos 

céus de nós mesmos, sempre na divina companhia 

do Incomparável Profeta de Nazaré. 

Mateus (Espírito)                                                

Vivaldo P. S. Filho (médium)                            

(Salvador/BA, 27 de fevereiro de 2018) 
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   Nota do médium: A nossa humilde experiência 

mediúnica tem mostrado, pelo menos para mim mesmo 

que me encontro em permanente processo de melhoria 

interior, que os Espíritos inferiores se sensibilizam muito 

mais quando agimos de maneira caridosa, seja em 

relação a eles mesmos ou a outras pessoas encarnadas 

e/ou desencarnadas, do que quando falamos e/ou 

discutimos por meio de palavras pomposas, muito 

bonitas de se falarem, mas jamais com a força e o poder 

de um bom exemplo no bem. 

 

   Uma das coisas que mais tem me sensibilizado o 

coração, é quando eu percebo que durante o meu 

modesto , um pouco antes ou um 

pouco depois de realizá-lo, vejo, pela minha vidência 

mediúnica, uma ou outra garrafa astral cheia de água 

espiritual para serem tratadas pelo magnetismo de 

nossas pequeninas preces endereçadas à Jesus. 

   São cenas de tocar a alma de qualquer medianeiro, 

dando-nos ainda mais a consciência da imensa 

responsabilidade que todos temos, enquanto espíritas, 

em difundir e fazer a Caridade, segundo acaba de nos 
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lembrar o querido Apóstolo São Mateus, inclusive 

devemos estar plenamente convencidos de que este 

grande Evangelista nada disse que fizéssemos acreditar 

que ele estivesse desmerecendo as demais crenças do 

nosso planeta material, quando apenas ele traz à nossa 

lembrança uma reflexão quanto ao trato que os 

religiosos, como um todo, devem dar ao conceito de 

Caridade, visto que é por esse dom divino que as 

criaturas de Deus haverão de lhe alcançar o Reinado 

Divino, apesar de reconhecermos o direito que todos 

possuem de pensar e de agir, individualmente e/ou 

coletivamente, seja por meio de sociedades científicas, 

filosóficas, ou religiosas, constituídas ou não. 

 

   Aqui, como adeptos que somos de uma crença 

essencialmente Evangélica, reconhecemos que este 

bondoso Amigo Espiritual nos entrega a chave para a 

verdadeira salvação, já que não podemos pensar em 

AMOR VERDADEIRO sem a sua devida conexão com os 

atos contínuos de solidariedade e de bondade de cada 

dia, não tendo sido por nada que o Senhor da Vida disse-

nos: “Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu 
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próximo como a ti mesmo.” ..., estando aí toda a Lei 

e os profetas. 

   Precisamos, urgentemente, de nos amar, como irmãos 

universais que somos. 
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_____________________ 

 

São Tomé (ou Tomás) ou Tomé (ou Tomás) Apóstolo foi um dos 

doze apóstolos originalmente escolhidos por Jesus, segundo os Evangelhos 

sinóticos e os Atos dos apóstolos (Mateus 10:3, Marcos 3:18, Lucas 6:15) 

havendo pouco registro além. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Tom%C3%A9        

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%B3stolo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jesus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Evangelhos_sin%C3%B3ticos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Evangelhos_sin%C3%B3ticos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atos_dos_ap%C3%B3stolos
https://pt.wikisource.org/wiki/Tradu%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_da_B%C3%ADblia/Mateus/X#10:3
https://pt.wikisource.org/wiki/Tradu%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_da_B%C3%ADblia/Marcos/III#3:18
https://pt.wikisource.org/wiki/Tradu%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_da_B%C3%ADblia/Lucas/VI#6:15
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Tom%C3%A9
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                                                                                                               MENSAGEM # 8 

 

   Não podemos desconsiderar o poder da fé em 

nossas vidas, principalmente numa questão que 

envolve a Espiritualidade, porém, minhas crianças 

peraltas, estejamos em qualquer Plano Espiritual, o 

que fará maior diferença em nossas existências será 

pelo qual venhamos a acolher o 

Bem e a Paz, estando aí a nossa relação de fé 

intuitiva com a Soberana Potência dos Universos, 

pois cada ação praticada por nós em benefício dos 

que padecem de frio, de fome, ou de sede, por 

exemplo, será como se estivéssemos diante do 

próprio Altar do Criador, Lhe depositando a nossa 

extrema confiança em sua Paternidade, então, 

como acreditarmos que o amor virá depois da fé, 

quando na verdade a fé nada mais é que um 

estado de confiança daquele ou daquela que 

verdadeiramente ama, sente com paixão, e vive 

com sinceridade!... 

   Estamos à caminho desse encontro divino, que 

principia e termina no coração, entre o amor e a 

viva fé em Deus, em Jesus, e na Vida Espiritual, 

conquanto ainda precisemos consagrar mais força no 

duplo aspecto da vida, por assim dizer, ainda 

material: Amar e se Instruir!..., pois se não for desta 

maneira, será muito difícil para o homem terreno 

encontrar o ponto de equilíbrio entre o bem e o mal, 
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visto que há muitas eras passadas perdeu a sua 

capacidade de somente amar, ou pelo menos a de 

amar mais, e se instruir menos. 

   Será interessante para qualquer estudo espírita, 

isto, por mais respeitável que sejam as múltiplas 

manifestações de vossa mente, temporariamente 

(espacialmente) localizada na coroa da cabeça 

(centro coronário), recordar destas palavras bem-

aventuradas: 

QUEM SABE PODE MUITO, MAS QUEM 

AMA PODE MAIS. (Chico Xavier). 

 

Tomé (Espírito)                                                         

Vivaldo P. S. Filho (médium)                              

(Salvador/BA, 27 de fevereiro de 2018) 



                     Livro # 70: “Em Nome do Senhor – Vol. 2” – Espírito São Paulo/Vivaldo P. S. Filho 

 93 

Ed. E-book: 
2018-21 

  

   Nota do médium: Precisamos recordar aos nossos 

queridos leitores e leitoras que este grande Espírito da 

Luz já se encontra reencarnado na Terra, no Estado de 

Minas Gerais, Brasil, e integrando a Doutrina Espírita 

como um competente escritor, que, também, volta a nos 

recomendar um Estudo doutrinário, dessa vez o Livro: 

“DE CORAÇÃO PARA CORAÇÃO”, pelo Espírito Maria 

Celeste, por Waldo Vieira (Editora da FEB). 

 

   Pela sua palavra de mais acima, podemos deduzir que 

a nossa meta final em termos de , 

A Verdadeira Evolução Moral, será realmente voltarmos 

a de vivenciar , tão simples como a 

dos tempos Apostólicos, de quando Jesus Cristo veio 

conviver entre nós. 
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____________________ 

 

Tiago, o filho de Alfeu (ou Cléopas, ou Clopas) e de Maria (a irmã de Maria, a mãe de 

Jesus, Jo 19:25), é primo de Jesus, é um dos doze Apóstolos escolhidos e nomeados 

por Cristo (Mt 10:3), é irmão de José (Mr 15:40), e é chamado de "Tiago, o Menor" (em 

estatura) (Mr 15:40). 

http://solascriptura-tt.org/PessoasNaBiblia/4Tiagos-QuemEscreveuEpistolaQuandoParaQuem-

Helio.htm         

http://solascriptura-tt.org/PessoasNaBiblia/4Tiagos-QuemEscreveuEpistolaQuandoParaQuem-Helio.htm
http://solascriptura-tt.org/PessoasNaBiblia/4Tiagos-QuemEscreveuEpistolaQuandoParaQuem-Helio.htm
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                                                                                                               MENSAGEM # 9 

 

   Quem foi o desvairado que disse que somente as 

mentes mais sábias, em cultura e ciência, poderiam 

estabelecer um contato mais direto e mais estreito 

com as , 

esquecidos de que a Verdade pelo Amor pertence 

a todos quanto já trazem em seus corações a nobreza 

de uma existência humana, por exemplo, na Terra ou 

no Mais Além, sinceramente dedicada ao serviço da 

Caridade, sim, da caridade verdadeira, aquela 

que é feita sem segundas intenções, sem que lá 

no fundo deste santuário divino esteja qualquer 

fagulha de más intenções, pois nada é mais justo 

do que vermos os seres caridosos pedirem (Mt 7:7-12) 

a Deus que lhes conceda alguma alegria pelo ato 

praticado no Bem Maior, quem sabe até um lugar à 

Sua Santa Direita, pois não existe um só Espírito que 

não traga na intimidade de seu coração este doce e 

belo desejo da Alma Apaixonada pela Caridade, tão 

necessário para que possamos seguir adiante, 

ofertando paixão e lealdade aos princípios da Vida 

Boa, a vida que nos faz realmente sentir como se já 

estivéssemos muito perto do Paraíso?!...  

   Parece até desnecessário falar sobre isto, porém, 

crianças da Terra, cremos que mais necessário do 

que tentarmos aliviar os vossos corações com alguns 

esclarecimentos da Física ou da Química, da Biologia, 
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da Mecânica, ou da Matemática, que são disciplinas 

tão necessárias à nossa encarnação nos Mundos 

Inferiores, mas que vai perdendo a sua razão de ser 

à proporção que vamos percebendo que somente o 

AMOR vale a pena ser CONHECIDO POR TODOS..., 

é vivenciando este amor puro da mesma maneira que 

o santo Cristo vivenciou, totalmente liberto dos 

conceitos de animalidade, prevendo para o futuro de 

todas as criaturas espirituais o seu sublime Reinado 

de Paz e Felicidade!... 

 

Fonte da imagem: http://www.carmodacachoeira.net/2012/07/sao-tiago-25-de-julho.html  

   Confiemos nas quando estas 

trouxerem, em suas linhas espirituais, o sagrado 

estímulo para a doce Caridade, quando o seu 

intermediário oferecer provas de sua real intenção 

pela Caridade, e quando os Espíritos que as assinam 

deixem claro para todos e todas a sua perfeita (Mt 

5:48) vocação para a verdadeira Caridade. 

Tiago (Espírito)                                                      

Vivaldo P. S. Filho (médium)                            

(Salvador/BA, 28 de fevereiro de 2018) 

http://www.carmodacachoeira.net/2012/07/sao-tiago-25-de-julho.html
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   Nota do médium: O querido Espírito Tiago Menor 

(Apóstolo) volta reforçar o seu desejo para que nós, 

adeptos ou não do Espiritismo, façamos um atento 

Estudo no Livro de André Luiz, por Francisco C. Xavier 

(pela Editora da FEB): “No Mundo Maior”, agora em 

seu Capítulo 5, que, em seu conjunto, destaca o poder 

que o amor tem sob todas as ocorrências da vida moral 

dos Espíritos!!...  

   

   Ainda, segundo ele: “Não há como deduzirmos em 

contrário, quando observamos hoje uma existência 

humana quase em colapso total, fundamentalmente pela 

carência do amor nos corações da Terra... Como temos 

dito, se os homens não tomarem pé da situação o quanto 

antes, veremos o Plano Material se desintegrar em suas 

linhas de força, numa reação proporcional aos comandos 

de uma mente doente e desequilibrada.  

   Por isso, antes de tudo: .” 
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   Por enquanto, não temos como compreender em sua 

integralidade uma existência espiritual sem a ligarmos à 

nossa realidade atual, mais humana, embora, por outro 

lado, os Seres da Luz Divina estejam sempre a nos 

afirmar que a vida humana também faz parte do infinito 

contexto de experiências universais, em suas múltiplas 

manifestações Cósmicas, se bem que cada qual vivendo 

segundo a sua realidade psicológica e moral....  

   Um breve exemplo disso, foi por uma ocorrência 

transcendental que eu mesmo pude observar e relatar 

logo no comecinho do nosso Livro de # 4: “Ciência dos 

Espíritos – A Revelação do Amor”, quando vi seres de 

outro planeta em forma de formigas gigantescas, 

ainda que tivessem vindo ao nosso Orbe terreno em uma 

nave espacial. 

______________ 

 

______________ 
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   Posso garantir, mesmo que em caráter particular, que 

tudo foi aí visualizado por mim quando eu me encontrava 

plenamente lúcido, e acordado. 

   Não há como duvidarmos do que o grande Espírito 

André Luiz, pelo Chico, já nos disse: quanto ao fato 

da ficção-científica da nossa Terra nada mais ser 

do que uma antecipação do futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     Livro # 70: “Em Nome do Senhor – Vol. 2” – Espírito São Paulo/Vivaldo P. S. Filho 

 100 

Ed. E-book: 
2018-21 

  

____________________ 

 

São Simão ou Simão Apóstolo, dito Simão, o Zelote ou Simão, o Cananeu, natural 

da Galileia, foi um dos discípulos de Jesus Cristo que fazia parte do grupo dos 

doze apóstolos. É referido como o Cananeu de acordo com o Livro de Mateus e 

como o Zelote no Livro de Lucas e em Atos dos Apóstolos. 

A palavra grega Cananeu e a palavra Zelote, derivada do aramaico e significam a 

mesma coisa: "zeloso". Supõe-se por esse apelido que Simão pertencia à seita judaica 

conhecida como zelotes. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%A3o,_o_Zelote          

https://pt.wikipedia.org/wiki/Galileia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jesus_Cristo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%B3stolo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Evangelho_segundo_Mateus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Evangelho_segundo_Lucas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atos_dos_Ap%C3%B3stolos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zelote
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%A3o,_o_Zelote
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                                                                                                          MENSAGEM # 10 

    

   Vejamos como os vossos Amigos Espirituais, os 

zelosos trabalhadores Da Causa do Cristo pelo 

Espiritismo, tem tanta preocupação com aqueles e 

aquelas que ainda não compreendem a sua real 

filiação divina, já que estes e estas não conseguem 

traçar um caminho bom por entre as sombras da sua 

própria vida planetária, esquecidos que estão de que 

é o Nosso Pai Celestial que dá a cada um conforme 

o seu merecimento, mas que nada mais tem feito, 

senão, oferecer às atrasadas crianças terrenas o 

Seu próprio seio para que estes se associem ao seu 

calor bem-aventurado, experimentando os fluidos 

benfazejos que seguramente hão de lhes oferecer a 

paz, a saúde, e a alegria que tanto buscam para sí, 

embora saibamos nós, e saibam vocês também, que 

não existe meio de se encontrar a verdadeira paz, a 

saúde, e a alegria que não seja por meio de ações 

decididas na Caridade!... 

   Sim, é ela novamente. 

   A Caridade, meus irmãos e irmãs, é o único meio 

de se encontrar a tranquilidade perene prometida 

pelo Divino Profeta de Nazaré, que não se 

incomoda com o que vem à frente, pois o caminho 

sempre será maravilhoso para os vitoriosos, os que 

já se movimentam com suas consciências mais 

tranquilizadas, mas apenas se incomodando com o 
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que vem mais atrás, na justa intenção de socorrer e 

auxiliar os que vagueiam por uma existência cega (Mt 

15:14), seja Material ou Espiritual, como se fossem 

tristes verdugos de si mesmos, embevecidos que 

se encontram pelos licores sedutores da experiência 

carnal... – vale a nota de que, tanto na Terra quanto 

no Espaço, iremos encontrar corpos carnais, em se 

tratando de Espíritos de conformação fisiológica mais 

ou menos ajustados aos planos materiais, e isso por 

longo tempo à frente, na lembrança de que os 

Espíritos Superiores afirmaram à Allan Kardec, pela 

“Revista Espírita”: de que mesmo para os Seres 

mais evoluídos do Espaço sempre haverá matéria 

deixada para trás quanto matéria a ser descoberta 

mais à frente, isto, em relação a nossa Eterna Subida 

Moral..., enfim, deixemos de lado e para trás toda e 

qualquer manifestação egoística, endereçando o 

nosso vibrante e amoroso coração para os que vivem 

na escassez de tudo, ou de quase tudo, ofertando 

de nós mesmos não apenas carinho, como afeto, e 

atenção, 

, mas, indiscutivelmente, toda e 

qualquer bagatela que possam 

lhes assegurar a bagatela da nossa verdadeira e 

devotada Caridade. 

 

Simão (Espírito)                                                 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                            

(Salvador/BA, 28 de fevereiro de 2018) 



                     Livro # 70: “Em Nome do Senhor – Vol. 2” – Espírito São Paulo/Vivaldo P. S. Filho 

 103 

Ed. E-book: 
2018-21 

  

   Nota do médium: Nesta mensagem, vemos 

nitidamente como os Espíritos da Luz se preocupam 

conosco, pobres seres terrenos, na maioria das vezes 

deixando de lado a própria segurança dos Mundos Felizes 

para virem em nosso socorro, que segundo podemos 

deduzir: uma tarefa nada agradável!!..., mas que, ainda 

segundo este querido Apóstolo: “Sempre necessária, que 

naturalmente se justifica pela atitude do Senhor da Vida 

em vir pessoalmente ao Plano Material para salvar o 

mundo pela sua Boa Nova.” 

 

   O querido e atencioso , ainda 

nos recomenda o Estudo do fantástico e comovente 

Livro de Emmanuel, por Chico Xavier: “RENÚNCIA” 

(pela Editora FEB). 
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___________________ 

 

São Judas Tadeu ou São Judas Apóstolo é um santo cristão e um dos 

doze apóstolos de Jesus. Seus outros nomes são Judas Tadeus, Judas 

Lebeus e Judas, filho de Tiago. Ele é também conhecido como São Tadeu 

(em grego: Θαδδαῖος, transl. Thaddæus ou Thaddaeus em diferentes versões da Bíblia), e 

como São Matfiy (Фаддей, он же Иуда Иаковлев или Леввей, em russo) na tradição 

ortodoxa russa (junto com São Judas). (Nota: com revisão do médium.) 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Santo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%B3stolos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jesus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santiago_Menor
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega
https://pt.wikipedia.org/wiki/Translitera%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADblia
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_russa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Ortodoxa_Russa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Ortodoxa_Russa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Judas_Tadeu
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                                                                                                          MENSAGEM # 11 

 

   É claro, que compreendemos bem as lutas que as 

nossas crianças da Terra vêm travando consigo 

mesmas para que possam definitivamente se afastar 

do que é mal, deduzindo: para que possam serem 

realmente felizes numa Vida Maior!...  

   Sabemos também que, à primeira vista, isto pode 

parecer uma desatenção de nossa parte em relação 

ao que os demais Mensageiros da Vida Maior têm 

afirmado pelo nosso querido médium Vivaldo, pois 

tudo parece crer que a maioria das pessoas 

encarnadas no Planeta estão mais ligadas ao livro da 

morte, com Mamom, do que ao Livro da Vida Eterna, 

com Nosso Senhor Jesus Cristo, tamanha a carga de 

desatenção, por parte de uma grande parcela das 

sociedades humanas, em relação à sua vida futura, 

mas, devemos também dizer, que sempre estamos 

contando com uma grande e segura parcela de 

esperança, cada Benfeitor com a sua determinada 

cota de fé, crendo que ainda há, sim, solução para os 

grandes problemas psicológicos que vem entravando 

a grande marcha da Evolução de todos, e por esta 

razão muito simples é que, às vezes, parecemos nos 

chocar com as ideias uns dos outros... 

Mas nada disso. 
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   Para os Seres do Mais Alto, ou seja, para aquelas e 

aqueles de nós que já transitam por Regiões de Luz, 

nada mais feliz do que reconhecer em cada coração 

humano uma real quantidade de bondade, mesmo 

que essa bondade seja fluída (risos), por assim dizer, 

bastante etérea, quase inexistente para vocês, 

mas que para nós, os Espíritos desencarnados, capaz 

de assegurar alguma pétala de Caridade em benefício 

de mais alguém, além de si mesmo. 

_________________ 

_________________ 

Judas (Espírito)                                                      

Vivaldo P. S. Filho (médium)                             

(Salvador/BA, 28 de fevereiro de 2018) 
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Nota do médium em 11/06/2021: 

   Me chamou a atenção o fato deste Benfeitor ter 

mencionado em sua Carta Espiritual a condição tanto de 

homem quanto de mulher dos Seres que vivem em 

Regiões Superiores do Astral, e isso, à primeira vista, 

pode parecer algo de menor importância, mas que surge 

como algo de suprema importância quando levamos em 

consideração a enorme quantidade de pessoas que 

vivem atualmente encarnadas no Plano Material que não 

conhecem ou não creem na possibilidade de, depois de 

nossa atual morte carnal, continuarmos vivendo como 

criaturas humanas em condição feminina ou masculina, 

ou mais ou menos isso, a depender do grau mais ou 

menos Evoluído de cada Espírito, visto que os Seres Mais 

Elevados do Astral parecem não se importarem muito 

com a condição de masculinidade ou de feminilidade que 

lhes dizem mais respeito, a não ser que isso sirva para 

alguma missão que devam ou precisem realizar 

!!... 

   E creiam, que eu não estou afirmando com isso que 

não exista Seres Espirituais Femininos e/ou Masculinos, 

propriamente dito, mas que, sob determinado aspecto, 

eles e elas não se dão conta disso, pelo menos não com 

o rigor que geralmente levamos em consideração, mas 

apenas focando as coisas da Sexualidade pela sua 

necessidade de servir e amar, trabalhar e instruir. 

   Que Jesus o ilumine. 
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   ________ 

 

Judas Iscariotes (em hebraico: יהודה איש־קריות, transl. Yehudhah ish Qeryoth; em grego 

bíblico: Iouda Iskariôth ou Iouda Iskariotes) foi um dos doze apóstolos de Jesus Cristo, 

que, de acordo com os evangelhos canônicos, veio a ser o traidor que entregou Jesus aos 

seus captores por trinta moedas de prata e, entrando em desespero, enforcou-se e 

condenou-se ao inferno segundo as tradições católica e ortodoxa.  

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_hebraica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Translitera%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doze_ap%C3%B3stolos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jesus_Cristo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Evangelhos_can%C3%B4nicos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Beijo_de_Judas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Trinta_moedas_de_prata
https://pt.wikipedia.org/wiki/Morte_de_Judas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Catolicismo
file:///C:/Users/n/Documents/Artigos%20Espíritas/ortodoxa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Judas_Iscariotes
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                                                                                                          MENSAGEM # 12 

 

   Quando estamos por aí na Terra, geralmente 

embalsamados pelos interesses exclusivos da 

matéria carnal, vamos vendo passar sobre a nossa 

tela mental muitas imagens que nos dão a impressão 

de que o Mundo foi feito somente para os nossos 

pecados, sempre nos dispondo a fazer mais, do que 

podemos, para realizar todos os nossos insanos 

desejos, exatamente de maneira inversa ao que 

deveríamos fazer para cumprir a Lei Maior:  

AMAR E DEUS SOBRE TODAS AS COISAS E 

AO PRÓXIMO COMO A NÓS MESMOS. 

   Parece que, cada vez que nos encontramos 

reencarnados no solo terreno, passamos por uma 

espécie de loucura-material, não vendo mais nada a 

nossa frente senão as orquídeas venenosas do 

orgulho e do egoísmo, criando forças dentro de nós 

somente para que consigamos vencer pelos 

interesses da materialidade, esquecendo-nos 

quase que por completo que, por esta razão, vamos 

acabar nos dando mal depois da morte, e muito mal 

mesmo, que nos cuspirá à face apodrecida todas as 

aberrações morais que tenhamos produzido e 

praticado a partir do nosso próprio coração doente e 

dementado, que significa  uma Alma profundamente 

carecendo de Deus!... 
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   Não estamos aqui tratando de um assunto inédito 

dentro Doutrina Espírita, e nem tão pouco estamos 

lidando com pessoas ignorantes, que não tenham 

qualquer tipo ou medida de cultura em relação aos 

fatos muito expressivos da mediunidade, em seus 

variados aspectos de manifestação do Mundo, aliás, 

estamos muito longe disso, porque, como já 

sabemos ou podemos deduzir, não existe uma só 

criatura sobre a face do Planeta que já não tenha tido 

algum contato com as informações que dizem 

respeito ao vasto e complexo Mundo dos Mortos, por 

assim dizer, evidentemente com a devida exceção 

das crianças mais tenras, visto que até mesmo as 

mais madurinhas já conhecem alguma coisa sobre As 

Leis de Deus, claro que observando-se, aqui, os 

seus múltiplos aspectos Religiosos de se aprender e 

de conviver, mas indiscutivelmente nos movendo por 

um tema que precisa ser repensado pelos nossos 

queridos amigos e amigas do Plano Material, porque 
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se não o fizerem hoje, antes que sobrevenha a 

morte fisiológica, com toda certeza que haverão de 

pensar sobre isto após a tê-la experimentado, sendo 

que aí somente terão que suportar as angústias de 

um sofrimento que, para si mesmos, só terá fim 

quando o inferno estiver definitivamente apagado em 

suas chamas tenebrosas, e carregadas de angústia, 

visto que a sua consciência estará em chamas!... 

   Meus filhos e filhas da Alma! Não joguemos com a 

nossa própria sorte futura, quando já sabemos que 

o nosso destino é obra de cada um de nós 

mesmos, em qualquer parte dos Infinitos Universos 

que estejamos. 

 

Judas (Espírito)                                                     

Vivaldo P. S. Filho (médium)                           

(Salvador/BA, 28 de fevereiro de 2018) 
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   Nota do médium: Parece que dessa vez o querido 

Judas Iscariotes deixou transparecer, nesta sua nova 

e emblemática Carta Espiritual, a real sensação dos 

Espíritos desencarnados em penúria moral, quando 

passam a sentir o seu inferno íntimo, de dor e desolação, 

pelo mal praticado, como se o seu destino fosse o de 

uma eterna penitência. 

 

RITA HAYWORTH: Foi a mais recente reencarnação de 

Judas Iscariotes/Santa Joana d´Arc. 

 

  



                     Livro # 70: “Em Nome do Senhor – Vol. 2” – Espírito São Paulo/Vivaldo P. S. Filho 

 113 

Ed. E-book: 
2018-21 

  

______ 

 

Maria Madalena (em grego: Μαρία ἡ Μαγδαληνή) é descrita no Novo 

Testamento como uma das discípulas mais dedicadas de Jesus Cristo. É 

considerada santa pelas diversas denominações cristãs e sua festa é 

celebrada no dia 22 de julho. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega
https://pt.wikipedia.org/wiki/Novo_Testamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Novo_Testamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Denomina%C3%A7%C3%A3o_crist%C3%A3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Festa_lit%C3%BArgica
https://pt.wikipedia.org/wiki/22_de_julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maria_Madalena
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                                                                                                          MENSAGEM # 13 

Em Nome do Senhor II 

   Senhor Jesus, Divino Amigo!... Estamos aqui, de 

volta, para lhe pedir encarecidamente que detenha-

nos a terrível sanha pelos desejos exclusivos da 

materialidade, quando sabemos e reconhecemos 

em Ti o único Salvador da Vida no Mundo, que tanto 

têm gemido e se angustiado pela forma com a qual 

vamos imprevidentemente nos deleitando com ela, 

que, antes de tudo, nos foi confiada pelos nossos 

Tutores da Vida Maior para que crescêssemos e 

evoluíssemos na tua direção, coisa que tão poucos de 

nós tem conseguido realizar!... 

   Que a tua perfeita bondade seja o santuário 

perfeito para que nos esgotemos na santidade do seu 

Amor, que vê em cada um de nós ovelhas 

desgarradas do teu abençoado rebanho de almas 

pequeninas, que finalmente nada mais desejam de ti 

senão a grande alegria de poder, verdadeiramente, 

continuar Crescendo e Evoluindo na tua delicada 

companhia...   

   Oferecemos-Lhe, Mestre Amigo, o nosso próprio 

Espírito, para que, contigo, possamos vivenciar a 

alegria máxima , e para que não 

voltemos a nos perder pelos terríveis labirintos da 

experiência carnal, que exige de nós cada vez 

mais sangue e lágrimas, enquanto que o Amado 
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Amigo somente deseja que façamos a vontade de 

Deus, Nosso Pai Celestial, segundo a sua Libertadora 

mensagem de Paz e Alegria!...   

   Cremos, sinceramente, que ainda é possível vencer 

o mal em nós e ainda nesta exata reencarnação, e 

por esta razão voltamos a lhe rogar paciência para 

com estas crianças da Terra, que somos nós 

todos, para que desde hoje, e para Eternidade, 

singremos a Vida Espiritual Maior com a certeza de 

que Tu serás sempre a maior oferta do Todo-

Poderoso para cada um de nós mesmos: 

   - Que Te busca. 

   - Que Te ama. 

   - E que se aquece em Teu misericordioso amplexo. 

   Em nome do Pai, faz isto por nós todos, pois 

precisamos muito da Tua benção, assim como do Teu 

perdão. 

   Esta é aprece humilde que Lhe dirigimos, já certos 

de que seremos atendidos, hoje e sempre, pelo 

menos dentro do nosso merecimento, pois se a Lei é 

de Amor e de Caridade, não podemos nos esquecer 

da Justiça Divina!!  

 

M. deMagdala (Espírito)                                

Vivaldo P. S. Filho (médium)                          

(Salvador/BA, 28 de fevereiro de 2018) 
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   Nota do médium: A querida Mentora Maria de 

Magdala foi uma das reencarnações passadas de 

Elizabeth d´Espérance, a inesquecível médium 

inglesa dos efeitos físicos, que por sua vez também 

reencarnou no passado planetário como Santa Teresa 

de Ávila, por exemplo. 
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FIM DA PRIMEIRA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelo Espírito São Paulo                                                     

Com   
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SEGUNDA PARTE 

 

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), no 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 precioso projeto em curso 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 (em 

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

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos 

Diversos, com a Coordenação Espiritual de Elvis 

Presley & Santa Clara de Assis, já debatido em 

obras anteriores de sua lavra psicográfica, e que foi 

produzido em homenagem ao Livro: “VOLTEI”, 

pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/pela 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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Mensagem de # 14 

______________ 

______________ 

Do Evangelho de Jesus 
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_________________________ 
 

 
 

_________12ª. edição – Ano 1964_________ 
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A PALAVRA                     

DOS QUATRO 

EVANGELISTAS 

A partir do Obras Postulas                              

de Allan Kardec, tradução de Guillon 

Ribeiro, 12ª. edição, pela FEB, 1964. 

 

   Estamos confiantes de que a Decodificação Espírita 

de São Luis IX haverá de percorrer um longo caminho 

sobre o Plano Material, já que nela se insere uma 

incontável quantidade de informações-chaves sobre 

a Doutrina Consoladora que estão ou estavam 

ocultas até o presente momento, embora, minha 

gente, basicamente estejamos tratando sobre as 

suas Vidas Sucessivas, quanto da Nova Genealogia 

De Jesus Cristo, que certamente  deixa margem 

para que reflitamos em relação à vida doutrinária e 

social dos adeptos da Terceira Revelação, que por 

mais estejam se esforçando para se melhorarem 

moralmente, ainda tem sido muito pequeninas as 

suas ações nessa direção, sagrada para todos 

aqueles e aquelas que já se afinam com a mensagem 

gloriosa do Evangelho do Senhor, entendendo que 

não há como se Espiritualizarem sem que antes se 

desmaterializem!... 
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   Por meio de uma busca sistemática & metódica, 

da maneira como vem sendo feita por ele mesmo, 

sob a instrução dos seus Guias e Mentores Espirituais 

da Vida Superior, qualquer um de vocês, com o 

mínimo de curiosidade, esforço e atenção, poderá 

fazer a sua própria 

, embora sem se esquecerem dos 

seus fundamentos básicos, sempre bom de serem 

recordados, para que não venha a se perder a 

proposta real da Nova Ciência da 

“Numerologia Espírita”, na seguinte 

observância e que transcrevemos de Livros 

anteriores, para que a Doutrina dos Números-

chaves e dos demais elementos-chaves: 

Literários & Editoriais, não venha ficar falha por 

falta de nossa memória, pelo menos enquanto o 

nosso coração não consegue perceber as coisas 

universais na extensão da Grandeza do Criador: 

____________ 

____________ 
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   Então, como dissemos, por uma questão de 

Doutrina, vamos ‘reprisar’ um pequeno trecho de 

alguns dos nossos Livros anteriores, pois... 

Como dizem por aí, recordar é viver: 

   “Até aqui, temos encontrado um imenso número 

de evidências sobre a VOLTA de São Luis IX em 

forma de Sinais & Códigos Secretos De Deus, 

que trazem a comprovação de que O Mundo 

Espiritual realmente existe e preexiste a tudo e 

agindo sabiamente sobre as ocorrências humanas, 

quando passamos a perceber que muitas vezes ou 

até mesmo todas as nossas existências são 

calculadas de forma tão precisas quanto 

providenciais, claro que sem que percamos a 

nossa liberdade de pensar e agir, como veremos 

a seguir por estes novos dados matemáticos-chaves 

do Estudo de Decodificação, apenas tomando o 

cuidado de recordar que, embora a nossa atenção 

maior centre nas figuras marcantes de Kardec, Chico 

Xavier, e de Jesus, o querido (vivendo 

hoje como Vivaldo P. S. Filho!) continua sendo e 

sempre será o epicentro fundamental desta 

laboriosa Revelação Divina, pelos motivos que já 

foram apresentados desde a nossa obra original que 

nos Revela a Santidade da Matemática de Deus, 

a partir dos seus números fundamentais, ou 

números-chaves:  

4, 7, 8, 9, 10 & 17. 
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   Orientando os nossos incansáveis estudos sobre a 

maneira mais adequada de aferir e/ou decifrar os 

deixados pela 

bondade dos Espíritos do Senhor na Literatura do 

Espiritismo, quanto da Bíblia Sagrada (Tradução 

Brasileira, pelo menos na versão do ano 2013, com 

o copyright de 2010), conformando a nossa eficiente 

metodologia de Decodificação com o caráter da 

obra em investigação, mas sem que percamos a 

essencialidade da proposta original, fazendo 

com que tenhamos sempre em mãos um precioso 

objeto de desvendamento dos 

!!!..., nos conectando com 

semelhantes estudos já realizados por pesquisadores 

científicos internacionais.” 

_________________ 

     

_________________ 
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   Como nas inúmeras vezes anteriores, vamos 

encontrar aqui uma série de elementos-chaves: 

Numéricos, Literários & Editoriais, que nos forçarão a 

meditar na grandeza do Criador, que opera os seus 

milagres de maneira diversa, quão diversa é a sua 

Natureza, sempre deixando determinados Sinais, 

Códigos & Enigmas Secretos, para que no 

momento adequado qualquer um de nós possa 

realizar a devida Decodificação, para que nada 

fique oculto de maneira permanente às suas 

criaturas..., ficando claro que se o nosso querido e 

muito estimado Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX) 

tivesse falhado em sua missão, por mais sagrada que 

fosse para ele, outro poderia vir em nosso auxílio, 

mesmo que tivéssemos que aguardar pacientemente 

por mais algum tempo, visto que a Vontade de Deus 

supera a vontade dos homens. 
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   Tomemos da 12ª. edição, do ano de 1964, do 

Livro: ”OBRAS PÓSTUMAS”, por Allan Kardec, 

pela Editora FEB – que traz impressionantes códigos 

secretos que dizem respeito à atual VOLTA do 

Espírito (Vivaldo P. S. Filho), de 

maneira que poderemos desvendar-lhe os até 

então segredos matemático-Espirituais: 

   Antes de qualquer coisa, precisamos esclarecer 

que este ano de 1964 (da sua 12ª. edição) 

representa o exato ano (1964) do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX), o que nos deixa 

ainda mais à vontade para lhe desvendar os códigos, 

visto que o caráter científico se mantém intacto pelo 

fato de ser uma específica Edição (12ª.) de quando 

ele, Vivaldo, estava apenas nascendo!... 

 

Vivaldo, pelo final dos anos de 1960. 
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_______________ 

PRIMEIRO ESQUEMA 

   A questão surpreendente a ser observada neste 

primeiro momento, é o fato do Obras Póstumas ser 

um Livro consagrado à memória de Allan Kardec, por 

sua partida para o Mundo Espiritual; ou seja, ele se 

vai, embora São Luis esteja sendo marcado pela sua 

futura VOLTA ao plano dos encarnados, que haveria 

de ocorrer em 1964. 

   E de que maneira se depreende isto nesta obra? 

- Exatamente pelo começo dela, que traz a 

Biografia de Allan Kardec à página 9. 

- Enquanto, que o célebre Discurso que Camilo 

Flammarion pronunciou junto ao túmulo de 

Allan Kardec vem à página # 17. 

   Quando, pelos incansáveis e decididos estudos 

anteriores em nossos Livros mediúnicos, pelo 

médium Vivaldo, sabemos do significado desses 

números-chaves para a nova missão de São Luis 

IX (Vivaldo P. S. Filho), que passaremos a verificar a 

seguir em forma de uma necessária lembrança 

doutrinária: 

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

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

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

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

forma septenária é por causa da perfeição que se 

celebra nos dons do Espírito Santo. Descansará - 

diz o santo profeta Isaías - sobre ele, o Espírito 

Santo (Is 11,23) com seus 7 dons. Já a lei tem 10 

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

17. E este é o número em que está toda a multidão 

dos bem-aventurados.” 

    

– (Sermão 250, em Agostinho, Sermões para 

Páscoa, trad. de Antonio Fazendo, Lisboa, Verbo,1974).    

__________________ 

   Uma vez tendo visto esta evidência matemática 

sobre a atual reencarnação de São Luis IX, não há 

como desconsiderar a santidade dessa tarefa que 

tanto tem intrigado a muitos dos nossos leitores, e 

dentro desse prenúncio de valiosas realizações para 

o Espiritismo contemporâneo, e do futuro, vamos nos 

direcionar para as páginas da Codificação, nos 

seguintes destaques que hão de nos alegrar ainda 

mais pela forma como Allan Kardec foi inspirado pelo 

Plano Espiritual Superior: 
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   Pode o homem compreender a natureza íntima de 

Deus? 

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

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

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

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

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 

   

________________ 

    

   Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da 

matéria a causa primária da formação das coisas? 

   “Mas, então, qual seria a causa dessas 

propriedades? É indispensável sempre uma causa 

primária.” 
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   Atribuir a formação primária das coisas às propriedades 

íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, 

porquanto essas propriedades são, também elas, um efeito 

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

(Os grifos são nosso). 

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

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

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

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

________________ 

 

  É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? 

   “Não; Deus não permite que ao homem tudo seja 

revelado neste mundo.” 

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

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

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

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

Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                             

________________ 

 “Estendemo-nos um pouco no exemplo dos jogos, 

porque é um dos mais admiráveis e fáceis de verificar, 

pela possibilidade de multiplicar os fatos à vontade, em 

curto espaço de tempo; e como a lei ressalta do 

conjunto dos fatos, foi esta multiplicidade que 

permitiu reconhecê-la, sem o que é provável ainda a 

ignorassem.” 

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

1868, A Ciência da Concordância dos Números e a 

Fatalidade, FEB, 3/2005. (Os destaques são nossos).                     
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   Segundo o ‘Instituto Pedro Melo’ (SSP/BA), existe 

cerca de seis (6) pessoas no Brasil com nomes 

semelhantes ao de Vivaldo, não absolutos, quando 

que, também, somente ele: nasceu às 15 horas 

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

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

1964.  

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

França) (re) nasceu no Hospital da “Sagrada 

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

à sua condição de principal Provedor Genético da 

Sagrada Genealogia do Cristo para o 4º. Milênio da 

Era Cristã. 

 



                     Livro # 70: “Em Nome do Senhor – Vol. 2” – Espírito São Paulo/Vivaldo P. S. Filho 

 133 

Ed. E-book: 
2018-21 

  

   Agora, vejamos a relação do número 9 que vimos 

aparecer mais atrás iniciando o Obras Póstumas, 

nesta sua rara 12ª. edição de 1964, que consolida 

a Assistência Espiritual Maior para São Luis IX em 

relação à sua atual Missão Cultural & Científica: 

O ENIGMÁTICO # 9: 

   O exato mês nove (9) de setembro, do ano de 

2012, quando Vivaldo P. S. Filho completou a 

primeira parte original da sua primeira obra pela 

mediunidade de psicografia, propriamente dita: 

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos 

Diversos, pela Coord. das Entidades Elvis Presley & 

Clara de Assis, em homenagem ao grande Livro: 

“VOLTEI”, pelo Espírito Irmão Jacob (por Chico 

Xavier/FEB), quando o # 9 também representa a 9ª. 

Esfera Espiritual da Terra (Arte em geral 

ou Cultural e Ciência), de onde tem partido a maior 

parte das Entidades da Luz que tem lhe auxiliado na 

produção dos Livros psicográficos.  

_____________ 
 

Notemos, que uma vez invertido esse # 9, passa a 

ser enigmaticamente o # 6, o que equivale dizer: o 

exato mês (6) de junho, desse mesmo ano de 

2012, quando Vivaldo P. S. Filho iniciou a 

recepção desta mesma obra em homenagem ao 

grande Livro: “VOLTEI”, do Irmão Jacob (por 

Chico Xavier/FEB), numa associação perfeita de 

fatos matemático-transcendentais!! 

_____________ 
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A partir destes mesmos elementos-chaves, 

precisamos nos lembrar do título de família:  
 

São Luis IX (9) de França. 
_________________ 

 

   

 



                     Livro # 70: “Em Nome do Senhor – Vol. 2” – Espírito São Paulo/Vivaldo P. S. Filho 

 135 

Ed. E-book: 
2018-21 

  

______________ 
 

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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   Temos certeza de que estes novos fatos numérico-

doutrinários pela deixam 

ainda mais evidente a atual VOLTA de 

 como o médium baiano Vivaldo P. S. Filho, 

sempre alinhada com as mais veneráveis Obras do 

Espiritismo, seja em seu aspecto doutrinário ou 

editorial, embora devendo seguir as regras básicas 

de nosso sistema de Decodificação. 
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_______________ 

SEGUNDO ESQUEMA 

   Vejamos o que podemos encontrar por uma rápida 

equação a partir dos três números encontrados que 

fazem parte do esquema anterior, levando em 

consideração que estamos nos deparando com as 

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

em conexão com as de Allan Kardec nesta preciosa 

12ª. edição do ano de 1964, do Obras Póstumas, 

quanto suas referidas missões na Codificação do 

Espiritismo e na Decodificação do Espiritismo: 

- 9 (o # da ) + 17 (o # 

do ) + 5 (o # da 

página do ÍNDICE) = 31. 

   Quando nos remete ao Esquema-chave: 

- 31: O dia (do mês de março) da morte de 

Allan Kardec (Chico Xavier). 

- 3 + 1 = 4: O mês de abril do nascimento de 

Chico Xavier (Allan Kardec). 

   Como vemos, a Ciência dos Números continua a 

desvendar os seus impressionantes envolventes 

enigmas matemático-chaves para a elucidação 

dos ... 

A PARTIR DA OBRA INCOMPARÁVEL          

DE ALLAN KARDEC!!!  
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_______________ 

TERCEIRO ESQUEMA 

   Este trabalho é sempre empolgante e que nos dá a 

alegria de poder discutir sobre um assunto inédito 

em nossa Doutrina Espírita, deixando claro para os 

estudiosos da Reencarnação, espíritas ou não, que 

Deus opera de maneira diversa sobre um mesmo 

tema, criando infinitas oportunidades para que as 

suas criaturas tenham o prazer de Lhe devassar os 

segredos, se bem que segundo a capacidade de 

entendimento de cada uma, no nosso caso, em 

particular, seguindo um divino Esquema-Matemático 

e aritmético precisos, embora com características 

literárias e editoriais, previamente estabelecido e 

que vem desde os tempos recuados da vida 

planetária, pois não há como negar a autenticidade 

dos fatos da Nova Ciência da Numerologia 

Espírita que estão hermeticamente ajustados 

mesmo dentro da Bíblia Sagrada, com destaque 

para a tradução para o português por JOÃO 

FERREIRA DE ALMEIDA, como foi e ainda seria do 

gosto do Espírito de EMMANUEL, pela mediunidade 

de Francisco C. Xavier, embora devamos acrescentar 

que os seus respectivos capítulos & versículos 

somente tenham sido introduzidos na Bíblia Sagrada 

(no Antigo e Novo Testamentos) bem mais tarde por 

Johannes Gutenberg (Mainz, c. 1398 - Mainz, 3 de 

fevereiro de 1468. Fonte: Wikipédia). 
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_____________ 
 

 

Johannes Gutenberg. 

_____________ 
 

   Neste novo esquema vamos ser mais objetivos, 

centralizando a nossa atenção na página de # 17, 

por questão óbvia, por ela representar o exato dia 

(10) e o exato mês (7) de julho do nascimento de 

Vivaldo Filho (São Luis IX), embora reconheçamos 

que há outros elementos a serem descobertos a 

partir dos números-chaves, ou fundamentais, que 

já conhecemos em relação à nova Missão e à atual 

VOLTA de . 

   Então, como poderíamos solucionar este novo 

problema, tão caro para todos aqueles e aquelas 

que já, realmente, se interessam pelo Espiritismo-

Ciência?!... 
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   Exatamente, tomando como base desta nossa nova 

Decodificação a palavra: problema, que se 

encontra nada perdida dentro do primoroso texto de 

Flammarion, e que racionalmente nos sugere a tarefa 

de decifração matemática pela Numerologia Espírita, 

que nos elevará ainda mais o espírito por vermos aí 

a mão de Deus operando para a glória da Terceira 

Revelação, no que diz respeito à nova missão do 

Espírito São Luis IX!... 

 

- A palavra problema, dentro do texto corrido desta 

enigmática página 17, seguindo do começo para o 

seu final, cai sobre a palavra de # 150. 

- A palavra problema, dentro do texto corrido desta 

enigmática página 17, seguindo do seu final para o 

começo, cai sobre a palavra de # 109. 
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   Agora, somemos: 

- 150 (ida) + 109 (volta) + 17 (o # da página!) 

= 276. 

   Quando, teremos: 

- 2 + 7 = 9. 

- 6. 

Que absolutamente nos traz de volta o seguinte 

quadro numérico-chave: 

OS ENIGMÁTICOS # 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”, por Espíritos Diversos, pela 

Coordenação dos Espíritos Elvis Presley & Santa 

Clara de Assis, em homenagem ao grande Livro: 

“VOLTEI”, pelo Espírito Irmão Jacob (por Chico 

Xavier/FEB), quando o # 9 também representa a 9ª. 

Esfera Espiritual da Terra (Arte em 

geral ou Cultural e Ciência), de onde tem partido a 

maior parte das Entidades da Luz que tem lhe 

auxiliado na produção dos Livros psicográficos. 
 

*  *  * 

   Quando também precisamos nos lembrar do 

título de família:  
 

São Luis IX (9) de França 
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*  *  * 
 

   

 
 

A Decodificação Espírita à Luz da Matemática Humana.  
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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,                           

pela Edição da FEB.                                                    

________________ 
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_______________ 

   QUARTO ESQUEMA 

   Nos aproveitemos apenas dos # 150 + 109 = 

259, sendo estes os dois elementos numéricos 

encontrados no TERCEIRO ESQUEMA a partir da 

contagem das palavras dentro do texto desta página 

# 17, sendo que dessa vez não nos aproveitaremos 

deste enigmático número-básico, para que possamos 

ver como a situação fica por um ângulo diferente: 

- 2 + 5 = 7: Temos o exato mês (7) de julho, do 

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

- 9: O Número-chave que sugere a Nova Missão e 

a atual VOLTA de São Luis IX (9), como acabamos 

de verificar mais acima!!... 

_____________ 
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_____________ 

   QUINTO ESQUEMA 

   Até aqui,  nós vimos a vida atual de Vivaldo, a atual 

reencarnação de São Luis IX, ser Decodificada pelo 

# 17: que naturalmente nos sugere: o exato dia 

(10) e o exato mês (7) de julho do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX), na página em 

questão, entretanto, como contra-ponto, precisamos 

partir para uma outra via de Investigação, para que 

os fatos da nossa sejam 

rigorosamente apresentados de conformidade com a 

proposta inicial, por isso vamos seguir agora para 

a página de # 48: que naturalmente nos sugere: o 

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

IX (Vivaldo P. S. Filho) e o exato mês (8) de agosto 

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

obtendo o seguinte resultado: 
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   Vemos perdido por entre o texto desta página # 

48, como se estivesse nos aguardado a descoberta, 

o enigmático # 177, que como já sabemos vale 

por toda a sua representação divina, segundo 

, e que mais uma vez nos oferece a 

lembrança da atual VOLTA de como 

Vivaldo P. S. Filho, pois aqui estamos vivamente 

nos deparando com mais um impressionante 

SINAL & CÓDIGO (MATEMÁTICO) DE DEUS DO 

ESPIRITISMO, racionalmente acondicionado pelos 

Espíritos de Luz numa Obra que foi elaborada no 

século XIX a parir das sagradas anotações de Allan 

Kardec, aqui em sua 12ª. edição, pela FEB, original 

do ano de 1964 (o mesmo ano do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho!). 

O elo de ligação-matemática entre uma e outra 

personalidade está aí apresentado: além de termos 

o # 17, de sempre, e ainda o # 7, que ficou 

aparentemente isolado no final das contas (no 

Quarto Esquema)!!                                     

_____________ 

_____________ 
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   Contudo, podemos fazer alguma coisa a mais para 

que os nossos leitores e leitoras continuem satisfeitos 

com a Investigação que ora tomamos sobre a nossa 

responsabilidade, da seguinte maneira: 

- A número 177, dentro do texto corrido desta 

enigmática página 48, seguindo do começo para o 

seu final, cai sobre a palavra de # 145. 

- A número 177, dentro do texto corrido desta 

enigmática página 48, seguindo do seu final para o 

começo, cai sobre a palavra de # 181. 

   Utilizemo-nos da imaginação: 

- 1 + 8 + 1 = 10: O exato dia (10) do nascimento 

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

- 7 (solto pelo # 177): O exato mês (7) de julho do 

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

- No 145: Temos o # 6 (dos # 1 + 5!) & o # 4, que 

unidos aparecem como: O exato ano de (19) 64, do 

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

_____________ 

   Ou seja, temos: 

TEMOS O EXATO DIA 10 DE JULHO (7) DO ANO                         

DE (19)64 DO NASCIMENTO DE                      

VIVALDO P. S. FILHO (SÃO LUIS IX). 

_____________ 

REAFIRMANDO A REALEZA ESPIRITUAL DA NOVA CIÊNCIA 
ESPÍRITA DOS NÚMEROS SECRETOS DE DEUS!!! 
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_____________ 

Façamos um algo mais!! – I 
 

   Cremos que, mesmo sem a pretensão de esgotar o 

assunto, dentro das passagens em questão (às págs. 

de # 17 & 48), o nosso pequenino esforço ficaria 

mais atraente para o leitor e leitora, visto que todos 

ou quase todos ficam algo ansiosos e na expectativa 

de ver surgir novos quadros, se fizéssemos alguma 

coisa a mais, pelo seguinte prisma: 
 

- 150 (ida) + 109 (volta) + 17 (o # da página sob 

Investigação!) + 145 (ida) + 181 (volta) + 48 (o # 

da página sob Investigação!) + 24 (o exato # do 

Item que estamos Decodificando!) = 674. 
  

   Que podemos deduzir assim: 
 

- 10 (dos # 6 + 4): Temos o exato dia (10) do 

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

- 7: Temos o exato mês (7) de julho do nascimento 

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

- Na união dos # 6... & 4..., vamos ter: O exato 

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

Filho (São Luis IX). 

_____________ 

     



                     Livro # 70: “Em Nome do Senhor – Vol. 2” – Espírito São Paulo/Vivaldo P. S. Filho 

 150 

Ed. E-book: 
2018-21 

  

_____________ 

Façamos um algo mais!! – II 
 

   Não haveria graça alguma por parte deste Estudo 

se ele não nos deixasse sempre com um gosto ‘de 

quero mais’, então, obedecendo às linhas do coração, 

que haverá de nos incentivar a seguir adiante, 

mesmo quando a mente esteja pensando diferente, 

visto que o coração exerce uma supremacia sobre as 

ocorrências de nossos desejos e ações, embora 

devamos considerar que sem uma mente, mais ou 

menos, equilibrada o desejo da gente poderá, por sua 

vez, nos conduzir por caminhos não necessariamente 

felizes e alegres, mas, enfim, como íamos dizendo, 

vamos optar pela proposta do Amor, que sempre faz 

com que nos salvemos de todos os pecados, mesmo 

quando estejamos algo vacilantes ou meio errados 

em relação ao modo de como todos devemos pensar 

e desejar, por isso, vejamos como as belas coisas da 

se processam e asseguram o 

, da seguinte maneira: 
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   Os mesmos elementos do episódio que acabamos 

de ver logo acima (I): 
 

- 150 (ida) + 109 (volta) + 17 (o # da página sob 

Investigação!) + 145 (ida) + 181 (volta) + 48 (o # 

da página sob Investigação!) + 24 (o exato # do 

Item que estamos Decodificando!) = 674..., mas 

agora a gente acrescentando os elementos (#) que 

estavam faltando: ... + 5 (temos agora o # da 

página do ÍNDICE, como foi mencionado um pouco 

antes, do SEGUNDO ESQUEMA!) + 4 (o # do Inciso 

onde se encontra esta página # 48!) = 683. 
  

   Que podemos deduzir assim: 6 + 8 + 3 = 17. 
 

- 10: Temos o exato dia (10) do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 
 

- 7: Temos o exato mês (7) de julho do nascimento 

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

_____________ 

   Não é, exatamente, este o # da página (17): 

, que deu origem 

ao nosso Estudo?!... 

_____________ 
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   Não podemos desconsiderar que a vida de São 

Luis IX (Vivaldo) está atrelada a de Allan Kardec 

(Chico), embora cada elemento: numérico, literário 

& editorial na Obra do Espiritismo, haverá de, em 

essência, trazer a personalidade de cada um deles, 

sem conflito científico algum, harmonizando-se. 

_____________ 

 

Estamos lidando com                                            

OS SINAIS SECRETOS DE DEUS                                                             

NA OBRA DO ESPIRITISMO                                    

QUE REVELAM A VOLTA DE SÃO LUIS IX!! 
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E a vai encontrando o seu 

espaço entre os adeptos do Espiritismo! 
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   Fica-nos cada vez mais evidente de que São Luis 

IX tinha a sua missão junto ao Codificador para além 

do seu século XIX, ambos imbuídos em realizar a 

Codificação e a Decodificação do Espiritismo, 

cabendo à Allan Kardec (Chico) deixar em sua Obra 

os elementos-chaves: Numéricos, Literários e/ou 

Editoriais, para a tarefa seguinte que iria pertencer à 

São Luis IX (Vivaldo). 

   Achamos por bem encerrarmos por aqui este nosso 

pequenino esforço, deixando para os demais espíritas 

aquele aceno de sempre, em forma de convite 

amigo e muito fraternal para que venham dar a sua 

contribuição nesta abençoada tarefa, que toca não 

apenas a nossa mente, mas também, e de maneira 

muito especialmente, ao coração da gente, por 

estarmos tratando de coisas realmente divinas. 

 

(Espíritos)                                                               

Vivaldo P. S. Filho (médium)                        

(Salvador/BA, 01 de março de 2018) 



                     Livro # 70: “Em Nome do Senhor – Vol. 2” – Espírito São Paulo/Vivaldo P. S. Filho 

 155 

Ed. E-book: 
2018-21 

  

   Nota do médium: Desde quando iniciamos a nossa 

tarefa mediúnica para a 

, ficou evidente para mim 

mesmo que as incontáveis provas matemáticas, em 

seus diversos aspectos: históricos, editoriais, literários, 

numéricos – as imagens históricas são também uma 

inequívoca evidência de que, realmente, existe algo 

sublime por trás de tudo isto!... – se ramificam de 

maneira consequente & universal dentro das obras 

de Allan Kardec & Chico Xavier, por exemplo, com uma 

atenção toda especial para a Bíblia Sagrada (Tradução 

Brasileira, com copyright 2010, e edição 2013), não 

escapando um iota (Mt 5:18) sequer de qualquer séria 

investigação. 

   Evidentemente, que para se chegar a um final 

racional & lógico, dentro desse laborioso Esquema de 

, será necessário um 

envolvimento incomum de estudiosos capazes de 

realizar as suas pesquisas, que tem origem na Bíblia 

Sagrada e se encerra nas obras de Kardec quanto nas de 

Chico Xavier, em particular, tendo outras obras da 

Terceira Revelação capazes de se apresentar como um 

generoso auxiliar da nossa , 

aliás, como os nossos Benfeitores Espirituais têm nos 

demonstrado de algum tempo para cá. 

Nota do médium em 12/06/2021: 

   Não podemos deixar passar a oportunidade de dizer 

aos leitores e leitoras, que se formos avançar por este 

Esquema de Decodificação vamos encontrar outros # 

que chegarão ou nos farão deduzir da mesma maneira 

de sempre, claro que tomando os cuidados de realizar 
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uma contagem (ida & volta) a partir de todos os (#) 

elementos: Numéricos, Literários & Editoriais, que com 

certeza estão aí, ainda que apenas e tão somente dentro 

desta específica passagem (Inciso 4, Item 24, à página 

de # 46), quando todos veremos surgir das páginas do 

Obras Póstumas um conjunto de evidências-chaves que 

deságuam ou virão a desaguar sempre na ideia-base 

da atual VOLTA de , até porque com esse 

pensamento em nossa mente não ficaremos ou não nos 

acharemos tão órfãos do Esquema que acabamos de 

realizar ou de encontrar, mas que, em verdade, não foi 

e nem poderia ser DEFINIDO por meio de uma única 

Investigação, e por um único investigador!!... 

   Não é mesmo?!... 

   Continuemos Decodificando e Estudando o conteúdo 

Literário das Obras que vão sendo apresentadas pelos 

nossos Amigos Espirituais. 

   Muita paz. 
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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  

   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 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aur%C3%A9lio_Agostinho
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era um código que tinha a previsão dos 

acontecimentos futuros. 

_________________ 

 

Francisco Cândido Xavier:  

A Reencarnação de Abraão, Moisés, João Batista (esta foi 

“Múltipla” com João Evangelista),  e a de Allan Kardec. 

   

   _________________ 

   Baseado nessa descoberta, foi constatado com 

antecedência de mais de um ano, o assassinado do 

primeiro ministro de Israel, Yitzhak Rabin, e 

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

e de fato foi assassinado um ano depois de 

acordo com o que fora previsto no código 

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

permaneceu oculto. Agora, decifrado com ajuda do 

computador, poderá vir a revelar nosso futuro. 
 

 
 

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

 
 

   O código foi descoberto por um matemático 

israelense, que provou o fato publicando as 

provas num jornal científico de renome, e 

confirmado por matemáticos famosos no 

mundo todo. 
 

   O livro publicado sobre esse assunto é a primeira 

descrição completa de uma descoberta científica que 

pode vir a mudar o mundo, relatada por um repórter 

cético, não-religioso, que acabou fazendo parte da 

história. 
 

   O código de três mil anos de idade prevê fatos que 

aconteceram milhares de anos depois de a Bíblia ter 

sido escrita. Prevê assassinato dos dois Kennedy, a 

bomba da cidade de Oklahoma, a eleição de Bill 

Clinton - tudo desde a Segunda Guerra Mundial até 

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

Júpiter. 
 

    
 

Coube aos investigadores científicos internacionais 

averiguar a autenticidade dos códigos secretos na 

Bíblia... No Brasil, senão aos veneráveis estudiosos 

do Espiritismo, com certeza que caberá aos sérios e 

competentes acadêmicos a tarefa de dar 

notoriedade aos sagrados Códigos Secretos                  
de Deus na Terceira Revelação. 

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

biblia.html    

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

e devidamente adaptado para aqui). 
_________________________ 

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

Allan Kardec e Chico Xavier 

 

Allan Kardec: A Reencarnação Passada de 

Francisco Cândido Xavier:                                         

O Espírito da Verdade                                   
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   NÃO PODEMOS PRESCINDIR DOS APONTAMENTOS ABAIXO, 

PARA MAIS UMA VEZ VIRMOS A REALÇAR TODA A PROCEDENCIA 

DIVINA DA MEDIUNIDADE DE SÃO LUIS DE FRANÇA, AGORA 

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

QUANDO PROCURAMOS, ANTES DE TUDO, DESTACAR A OBRA DO 

ESPÍRITISMO, POR ALLAN KARDEC E FRANCISCO CÂNDIDO 

XAVIER, JÁ QUE AMBAS AS PERSONAGENS SE FAZEM PRESENTES EM 

TODO O CONJUNTO DE REVELAÇÕES MATEMÁTICO-ESPIRITUAIS QUE 

ATÉ AGORA TEM SIDO DISPONIBILIZADAS PELA BONDADE DE NOSSO 

SENHOR JESUS CRISTO.  

– ANDRÉ LUIZ (ESPÍRITO) 

 

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

septenária é por causa da perfeição que se celebra nos dons 

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

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

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

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

aventurados.” 

 

– Santo Agostinho 

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

Fazendo, Lisboa, Verbo, 1974. 

_________________ 
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   Procurando fortalecer o nosso serviço de estudo mediúnico e de 

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

ao nosso encontro direto com os leitores encarnados um pouco mais 

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

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

mas muito sugestivo extrato, que cremos será de grande valia 

para que os nossos devotados espíritas, pesquisadores e religiosos, 

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

qualquer, não terão condições de estudar mais detidamente o livro 

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

confiabilidade das palavras dos Benfeitores Espirituais 

(desencarnados e encarnados – estes últimos, em estado de 

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

reencarnação atual de São Luis de França: 

   Agora nos perguntamos: “Será realmente que esses dados 

histórico-matemáticos seriam “apenas” uma mera 

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

acaso, verdadeiramente, não existe. 

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

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

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

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

Lucas, seja ele material ou moral, sem qualquer desfavorecimento 

descabido para com outros irmãos de serviços mediúnicos ou mesmo 

a qualquer ensejo de favorecimento especial à sua própria 

personalidade espiritual, vejamos que o próprio Senhor Jesus nos 

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

   É de todo certo que muitos apressadinhos (os espíritas, 

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

verdadeiros “fiscalizadores” do Espiritismo-Experimental, bravios, 

irritadiços e arrogantes, questionando a incontestável realidade dos 

fatos até aqui apresentados de maneira positiva pela Falange do 

Espírito da Verdade, tentando passar para os demais a condição 

de “imprecisão”, se é que isto possa ser possível, das nossas 
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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 69 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 70 livros de inquestionável 

valor doutrinário para o Espiritismo, versando de maneira clara, 

racional, e objetiva, sobre temas matemático-transcendentais 

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

chegam a confundir até mesmo os mais excelentes investigadores da 

Reencarnação, da Mediunidade e da Vida Espírita, e que, a rigor, 
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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 
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perfeito com os escritos dos Profetas hebreus, dos 

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

facultando desse modo uma maior precisão numérico-

circunstancial em torno da “Aritmética Reencarnacionista” 

aqui em exposição, e um mapa matemático perfeito indicando as 

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 
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apresentado de maneira consistente no livro: “A Reencarnação 

Programada & Múltipla na Obra São Luis IX”. 

    

     

Segundo os nossos Amigos Espirituais, o saudoso médium Ranieri 

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

de Gutenberg, O pai da Imprensa. 

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

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

Revista & Ampliada de 06/2021, do belo Livro: “Em Nome do Senhor 

– Vol. 2 ”. 
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Segundo nos informa o Espírito Rafael A. Ranieri (que quando encarnado, 

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

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

estudos da Reencarnação, visto que está aparelhada por diversas 

ferramentas matemáticas que poderão elucidar alguns dos grandes 

“enigmas” sobre as Vidas Sucessivas. 

_________________ 

Numa análise estritamente científica, e até mesmo 

doutrinária, com total isenção de animo, qualquer sério 

estudioso da Reencarnação verificará que o que estamos 

assistindo aqui é um caso (matematicamente)                    

comprovado de Vidas Sucessivas!!  

_________________ 
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FIM DA SEGUNDA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelo Espírito São Paulo                                                     

Com   
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_________________ 

  

Pedimos encarecidamente o perdão do leitor amigo por qualquer falha de gramática, 

mas como eu não tenho especialização e nem mesmo grandes conhecimentos de 

língua portuguesa fico, aqui, devendo qualquer falha de nossa parte, rogando de todos 

os irmãos compreensão e tolerância pelas minhas limitações, deixando a cada um o 

nosso próprio coração no conteúdo da obra original:  

 

“Em Nome do Senhor – Vol. 2”  

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

_________________ 

  

- 1ª. versão:  03/2018 

- 2ª. versão, Revista & Ampliada: 06/2021.                                                                                 

(O backup original está preservado e guardado para possíveis conferências   

histórica-doutrinárias). 

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

 

_________________ 

 

Algo sobre a Decodificação do Espiritismo! 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

estudante de Espiritualidade que deseje contribuir com o nosso singelo esforço com as 

suas próprias observações, estudos e investigações. 

 

Important note: we need to alert the readers who are interested in our investigative 

work about others successive lives of Sant Louis, in which the Spiritism 

Decodification has been done since its original work: “Saint Louis IX” (3 Volumes) – 

with its original backup in 03.03.2015 – that had its virtual divulgation around (6) June, 

2015, and it's been through all over Vivaldo’s psicography work, his nowadays 

reincarnation, except for rare occasions, which it has been naturally developed and 

improved through the years and every new virtual book, in need of any espiritual student 

collaboration that is willing to contribute with our simple effort  with your onw notes, study 

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

No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fvivaldoespiritismo.wixsite.com%2Fmediunidade-e-jesus%3Ffbclid%3DIwAR2s4Ww7ZRnJN_SMebG3XI-S8CLD-bdpU2568_plxWS-pYNmLzZUrFXRx_o&h=AT3pPotf-noim1IbIvOqt5R9V0-M92IWp58PBPQa3PoeuwdpYqeZUZcn3fvERY7ed9_83qYnRp0o05sfjONjXZqBrh54dx59D2_FOLfKi9JFKchn2Re71WtBA4FXl87U4Gnm&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1tRBbKkefPFUSlUDsBig1L6_XySziQ20VAnfYPNhiqGZ478wjt8gsJUET1KUOc1SzgWVsSPzNpXJzEXNVzJJ3hkQE98ZX70AQLfQRqljGFuvougD4ZSd6vOovyZNloUCfh-0jl9-9xrkUMvtivyDV5LbpNfW4oLW61yVGv1m9wZkAXMSC5_TR0Mb_7gtFwTvs8tnM-kNh-LQzFrAjV7anNMQ
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O médium e pesquisador baiano Vivaldo P. S. Filho apresenta uma bela série com  

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

Numa série de comoventes e inspiradoras Mensagens 

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

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

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

consolam, esclarecem e animam os corações humanos, 

sempre desejosos que se encontram de transmitir aos 

companheiros na Terra: mais Amor e mais Carinho, mais 

Educação e mais Orientação, com palavras carregadas não 

somente de grandes verdades, mas, acima de tudo, de muita 

Esperança no futuro, para todos aqueles que já                                 

se identificam com as formosas promessas                                            

de Paz e Caridade de Jesus de Nazaré.                                                

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

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

No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo                                  

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

 

http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus
http://www.facebook.com/vivaldo.psfilho
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Leia, estude e divulgue as obras da lavra mediúnica de:  
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BY A FALANGE DA VERDADE 

 

    

Em Nome do Senhor – Vol. 2 há de levar aos corações da 

Terra mais alguma lúcida informação sobre como 

realmente devemos proceder para alcançar a Vida 

Espiritual Superior, após a desorganização de nossas 

células materiais... 

Sim, para os que já trazem em sua mente a intenção de 

evoluir com Jesus, aqui os amigos da vida planetária 

conseguirão um tanto mais de confiança em si mesmos, 

como agentes que são na construção do próprio destino.  

Zéfiro (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                          

(Salvador/BA, 01 de março de 2018) 

By São Paulo/A FALANGE DA VERDADE SEM FINS LUCRATIVOS – 01/03/2018. 

(Obra Revista & Ampliada em 06/2021)  


