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   Não iremos entrar em polêmicas estéreis, citando 

este ou aquele outro companheiro (a) ou sociedade 

espírita que esteja se digladiando uns com os outros 

com a intenção de fazer prevalecer a ‘sua opinião 

pessoal’, ainda mais num tema tão especial para a 

gente, como se o Amor necessitasse da paixão dos 

intelectuais, em qualquer medida que seja, para se 

fazer prevalecer diante de todas as riquezas do 

mundo íntimo ou do mundo exterior, mas uma vez a 

gente sendo evocado ao cerne da questão, estamos 

de VOLTA ao seio da 

, aliás, de onde, pela graça de Deus, jamais 

estivemos deslocado (risos), vamos deixar mais um 

testemunho, mediúnico quanto científico, do que 

foi desejado pelo Senhor acerca do caminho que 

devemos todos e todas trilhar, caso seja do nosso 

interesse, sendo que aqui não é uma mera questão 

de opinião pessoal, mas a ideia fundamental que foi 

orquestrada por mãos invisíveis e inserida na Obra 

do Espiritismo, sem que, a rigor, eu tivesse como 

colocar a minha própria vontade...   

   Seja como for, aqui estamos lidando com FATOS & 

DADOS (CHAVES) que não estão aí por mera vontade 

humana, mas pela Vontade de Deus, e que surgem 

não como uma hipótese, mas como uma realidade 

científica, por ter sido impossível que o médium 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX) tivesse feito algum 

arranjo antecipado com o seu Autor/Editor, visto que 

foram aí ajustados antes de seu atual nascimento, 

que ocorreu 100 anos mais tarde, e levando em 

conta o caráter muito sério da Doutrina Espírita, por 

exemplo!... 
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- “Espíritas! amai-vos, este o primeiro 

ensinamento; instruí-vos, este o segundo.” 

   Esta passagem, na HISTÓRICA 1ª. edição, do... 

“O Evangelho Segundo o Espiritismo”, do ano 

de 1864, cai à página de # 84, no item de # 71; 

e como não iremos avançar demais, apresentaremos 

pela o seguinte... 

   Temos # 17 (pela conversão do # 71, do seu 

item!)... 

   O seguinte Esquema-Chave... 

- 10 (pelo # 17): O dia (10) do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

- 7 (pelo # 17): O mês (7) do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

________________ 

   Temos # 48 (pela conversão do # 84, da sua 

página!)... 

   O seguinte Esquema-Chave... 

- 4: O mês (4) do nascimento de São Luis IX 

(Vivaldo P. S. Filho). 

- 8: O mês (8) da morte de São Luis IX (Vivaldo 

P. S. Filho). 

________________ 

   Fiquemos todos e todas na alegria do Cristo. 

Allan Kardec (Espírito)                                                               

Vivaldo P. S. Filho (médium)                               
(Salvador/BA, 15 de julho de 2022) 
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______________ 

   Nota do médium: Eu utilizei um exemplar que possuo 

da 1ª. Edição, 1ª. impressão (Edição Histórica Bilingue), 

do ano 4/2014, pela Editora da FEB, que traz uma 

reprodução exata, digitalizada de página a página, do... 

“IMITAÇÃO DO EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO”, 

de Allan Kardec, em sua 1ª. edição de 1864. 

 

   Por outro lado, também merecendo a nossa atenção 

acerca deste mesmo assunto, temos utilizado com uma 

maior frequência um exemplar da 131ª. edição, 5ª. 

impressão (Edição Histórica), de 5/2015, pela Editora da 

FEB, que por sua vez traz este mesmo episódio à sua 

página de # 107..., isso vindo ocorrendo sem que eu 

sequer me desse conta do que haveríamos de tratar hoje 

em dia, em seu item de # 5... Advento do Espírito de 

Verdade. 
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   Seja como for, temos o Esquema-CHAVE... 

- 10 (pelo # 107): O dia (10) do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

- 7 (pelo # 107): O mês (7) do nascimento de Vivaldo 

P. S. Filho (São Luis IX). 

 

 

   E assim, sucessivamente!... 

______________ 

   Que Deus seja louvado. 

 


