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JESUS DIANTE DO SINÉDRIO 

“Mas ele conservou-se calado e nada 

respondeu. Tornou a perguntar-lhe o sumo 

sacerdote: És tu o Cristo, o Filho do Deus 

Bendito? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou; e 

vereis o Filho do Homem sentado à mão direita 

do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do 

céu.”  

Marcos 14:61-62 

Bíblia Sagrada (Tradução Brasileira), Sociedade Bíblica do 

Brasil, copyright 2010 – 2013. 
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___Maria de Magdalena___ 

 

Uma das encarnações passadas de 

Elizabeth d´Espérance (a Senhora F. 

O.), a inesquecível médium inglesa 

dos efeitos físicos. 
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Passagem de Luz 
Com André Luiz 

 

Vivaldo P. S. Filho &                                                       

Esp. E. d´Espérance 

 

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

____ “Se não tivesse caridade, tudo isso de nada me 

serviria.” (São Paulo, 1ª. Epístola aos Coríntios. O Evangelho Segundo 

o Espiritismo, capítulo XV, FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO). 
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As imagens, e os pequenos extratos, apresentadas neste 
trabalho espiritual:                                                                             

“Passagem de Luz” foram capturados em fontes diversas 

da Internet e em obras da literatura espiritualista. 

Por isso, rogamos aos detentores de seus direitos autorais levarem 
em consideração que todo o nosso esforço aqui é, unicamente, de 

utilidade pública, por força da Caridade, por conta do sentimento de 

solidariedade e fraternidade, desprovido também de qualquer 

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

qualquer lucro financeiro. 
 

1a edição:  2018 by Vivaldo P. S. Filho 

   Este livro, que tem a Autoria Espiritual de Elizabeth 

d´Espérance, vem complementar as obras anteriores 

de nossa lavra mediúnica que fazem referência à atual 
Missão do Espírito São Luis de França (já reencarnado 

no Brasil), que, à época da Codificação Espírita, foi o 

Presidente Espiritual da “Sociedade Parisiense de 
Estudos Espíritas”, orientando de mais perto os 

sagrados serviços de Allan Kardec junto à Falange da 

Verdade.  
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TAMBÉM EM COMEMORAÇÃO AOS                               

160 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 Livros dos 

Espíritos em 1857. 

   Como diria Emmanuel (por Chico Xavier): “O 

trabalho precisa continuar”... E dentro desse ritmo 

continuado de serviço empolgante e trabalho 

renovador, os nossos Benfeitores da Vida Maior dão 
continuidade à obra deles mesmos, que não pode ter 

solução de continuidade!... 
    
 

  Quem desejar reproduzir partes de meus livros 

mediúnicos, poderão o fazer sem impedimento 

algum, apenas solicitamos a generosidade de citar a 

nossa específica obra como a fonte de consulta. 
 

   Qualquer recurso que venha a ser arrecadado com a publicação 
impressa desta obra, caso isso venha a ocorrer, deverá ser doado 
integralmente À DIVULGAÇÃO DO ESPIRITISMO, não recebendo o 
autor, ou seus familiares, qualquer remuneração proveniente de sua 
venda. 
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    Nota do médium: Rogamos aos nossos amigos 
leitores que queiram nos perdoar a grande deficiência 
cultural, pois apesar de darmos o maior cuidado às revisões 
de texto em nossos livros (E-books) mediúnicos, é natural 
que ocorra alguma falha, principalmente em decorrência de 
meu pessoal e limitado conhecimento de gramática, apesar 
de sempre procurar fazer o melhor de minhas forças. 
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Estudem o Livro # 4: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS”. 

 
    
   Os nossos Amigos Espirituais, por mais que sejam zelosos 

e atentos conosco, não substituem a cooperação dos 
especialistas encarnados da língua portuguesa, que, 
infelizmente, não encontramos ainda para a realização de 
uma revisão considerável de nossa humilde obra 
psicográfica. 
______________ 
 
   Sempre que possível vamos nós mesmos relendo os 
nossos livros, e, dentro de nossas possibilidades muito 
humildes, vamos procurando corrigir os erros neles e em 
outras (futuras) obras, com isso tentando dar aos nossos 

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

   Uma das coisas que mais me agrada é ver a alegria por 
parte dos nossos amigos espalhados pelo Brasil que, por 
meio da Internet, sempre estão nos ofertando o 
próprio coração com palavras de incentivo, quando, de 
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minha insignificante parte, peço que me mantenham em 

suas preces à Jesus, visto que a tarefa de qualquer 
medianeiro, pelo menos nos arraiais da Doutrina dos 
Espíritos, quando ele se despoja por completo dos 
interesses mercadológicos, sempre em contrário 
caminho aos interesses de Jesus Cristo para com a tarefa 
da Cristandade, como um todo, todo trabalho na 
mediunidade orientada em Allan Kardec e Francisco 
Cândido Xavier deverá ser sempre, e invariavelmente, 
“gratuita”. 
 

 
                                               

   Meus irmãos! esta é uma regra que deve ser 

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

Mediunidade Gratuita, pois não há como 

compreender, e nem tão pouco aceitar, que uma pessoa 
que se diga em labor mediúnico, seja qual for a sua 
especialidade, venha a aceitar dinheiro para si mesmo, 
sob qualquer alegação, como se as coisas sagradas do Mais 
Alto estivessem à disposição das criaturas simplórias da 
Terra, quando se diz respeito à nossa tarefa junto aos 
Seres Celestiais. 
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“É provável que muito em breve vocês lerão trabalhos meus 

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

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

 

– Neio Lúcio 
 

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

_____________________ 

 

O Médico-Amigo de Chico Xavier! 

  

Prezado amigo Vivaldo, 

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

que estão trabalhando nas Universidades. Dentre muitas delas 

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

Gerais, existem grupos estudando a Espiritualidade À LUZ DA 

MEDICINA... 

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

levantarão contra o seu livro por nele existirem obras 

polêmicas, que alguns irmãos “ainda não devidamente 

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

- Dr. ELIAS BARBOSA 

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

fevereiro de 2011) 

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

APREGOA NÃO APENAS A OBSERVAÇÃO FRIA E 

PURA DOS NÚMEROS E DOS CÁLCULOS NA 

DECIFRAÇÃO DOS “SINAIS” E “CÓDIGOS” 

SECRETOS DE DEUS: INSERIDOS NA BÍBLIA 

SAGRADA E NA LITERATURA ESPÍRITA DE ALLAN 

KARDEC E FRANCISCO C. XAVIER, 

PARTICULARMENTE, MAS UMA RECIONALIDADE 

TODA ESPIRITUAL, QUE ENVOLVE SENSIBILIDADE 

E SENTIMENTO, MORAL E ÉTICA, RELIGIÃO E 

RELIGIOSIDADE, QUE SÃO AS FERRAMENTAS 

IDEAIS PARA QUE POSSAMOS AFERIR A 

AUTENTICIDADE DOS FENOMENOS DA 

“REENCARNAÇÃO PROGRAMADA & MÚLTIPLA”, 

PELOS PROCESSOS NATURAIS DA LÓGICA E DA 

SABEDORIA, DO CONHECIMENTO E DA EDUCAÇÃO, 

SEMPRE FRUTOS DE UMA MENTALIDADE SADIA, DE 

UM CORAÇÃO PURO, E DE UMA ALMA CARIDOSA.  

     

A Equipe da Verdade 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

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

ocupa, cujas diversas partes foram tratadas 

separadamente, depois coligidas num corpo 

metódico, quando puderam ser reunidos 

materiais suficientes. Esta parte da ciência 

espírita mostra desde já que não é uma 

concepção sistemática individual, de um 

homem ou de um Espírito, mas produto de 

múltiplas observações, que tiram sua 

autoridade da concordância existente 

entre elas.” 

  

– Allan Kardec 

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

1866, Introdução ao estudo dos fluidos espirituais, 

parte I, 1ª. edição, FEB, 2004). O destaque no texto 

de Kardec é nosso. 
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Mais uma “Pequena” Nota Especial do 

Médium Vivaldo Filho 

 

Vivaldo Filho concedendo uma entrevista à conceituada jornalista 

Carla Araújo em um dos épicos Especiais de Televisão co-

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

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

   O Espírito Allan Kardec, que é o nosso mais 

graduado Benfeitor Espiritual (embora ele tenha preferência 

de se apresentar à nossa visão mediúnica como Chico 

Xavier, às vezes, e segundo as circunstancias psíquicas 

que envolvem o comunicado, ou seja, a depender da 

natureza mental e emocional do diálogo, e mesmo 

doutrinária, faz questão de se fazer perceber com a 

personalidade marcante do grande Codificador do 

Espiritismo, o que naturalmente nos deixa completamente 

envolvido pela emoção e pela sensibilidade de sua 

presença, sempre segura, sóbria e sábia, embora muito 
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simples, e muito amável!), nos orienta que o caráter de 

“novo”, aqui apresentado pela Nova Ciência da 

“Numerologia Espírita”, apenas se constitui de 

um “simbólico” apêndice, um detalhe mesmo, devotado ao 

sentido de expressar uma vestimenta nova, ou antes, uma 

roupagem atual, e específica, da conhecidíssima 

“Numerologia”, reconhecendo, ele, o caráter muito 

particular, quanto muito valoroso, dessa Ciência dos 

Números, que, acreditamos, tanto eu mesmo, como os 

meus amorosos Amigos Espirituais, ser um belo veículo de 

averiguação das, ainda, Desconhecidas e Grandes 

Verdades da Criação, dentro de suas disciplinas 

particulares e especializadas. 

 

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

Especial do Médium 

   

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

e atuantes Benfeitores Espirituais, embora ele tenha 

preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica como o 

celebre Dr. Carlos Chagas, às vezes, e segundo as 

circunstancias psíquicas que envolvem o comunicado, ou seja, 

a natureza mental e emocional do diálogo, e mesmo 

doutrinária, faz questão de se fazer perceber com a 

personalidade do grande filósofo grego Pitágoras, o Pai da 

Numerologia, COM A INTENÇÃO DE NOS ILUSTRAR 

ACERCA DAS INÚMERAS POSSIBILIDADES DO PSIQUÍSMO 

HUMANO-ESPIRITUAL, DANDO-NOS A CERTEZA DE QUE 

OS NOSSOS ESPÍRITOS, ESTEJAMOS ENCARNADO OU 

DESENCARNADO, EM DETERMINADAS CIRCUNSTÂNCIAS 

E SITUAÇÕES, POSITIVAMENTE, PODEM ACESSAR O SEU 

PASSADO PRÓXIMO OU MESMO MUITO REMOTO, MESMO 

QUE ESTE PASSADO REMONTE AOS MILÊNIOS DO 

TEMPO E DO ESPAÇO SOBRE A FAÇE DA TERRA OU DO 

INVÍSIVEL, não desconsiderando que os Espíritos infelizes e 
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altamente intelectualizados, mas embrutecidos pela maldade, 

mesmo que temporária seja essa maldade, também tem como 

acessar as suas, ou as “nossas” INÚMERAS memórias 

pregressas, quando, neste caso, procuram devassar 

determinados conhecimentos arquivados e mantidos de 

maneira quase mecânica em determinadas regiões do nosso 

corpo caloso, que tenhamos assimilado no tramite natural de 

nossa evolução intelectual, levando em consideração que 

determinadas fraquezas morais e emocionais que 

aparentemente já foram esquecidas por nós, também sejam de 

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

CARATER DE  “NOVO”, agora apresentado pela Nova 

Ciência da “Numerologia Espírita”, segue 

apenas o ritmo mais que natural da Evolução do 

Conhecimento, que está sempre sujeito a novas interpretações 

e a uma maneira sempre diversa de lhe conduzir os estudos, 

sem que haja a absoluta necessidade de lhe reformular os 

conceitos básicos. 

 

   Neste nosso caso, apenas apresentamos uma roupagem 

atual, num competente corpo de Doutrina Decifratória, da 

eficiente “Numerologia de Pitágoras”, reconhecendo, ele, o 

caráter muito particular, quanto muito valoroso, dessa Ciência 

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

do grande Instrutor EMMANUEL, pela psicografia de Chico 

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

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

benfeitor:  

   

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

obra mediúnica: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – A Revelação 

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

vez, apresentamos uma importantíssima opinião do grande 

médium Chico Xavier sobre o tema da Numerologia: 

 

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

Reencarnação Programada, ou seja, aquela seguindo 

princípios de origem Superior, atentem para a importância do 

extrato que retiramos da obra “Chico Xavier: encontros no 

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

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

nos traz uma verdadeira pérola de Emmanuel (por Chico 

Xavier) para uma melhor compreensão de nossos 

apontamentos à luz da Espiritualidade, que ora nos assiste e 

transmitem-nos as informações acima, lembrando ainda que 

o extrato a seguir foi encontrado dias após a elaboração do 

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

própria, acredito na influência dos números na vida das 

pessoas, ou da comunidade. A Bíblia contém citação 

freqüente de certos números, por exemplo: a criação do 

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

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

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

ponto se pode crer na presença dos números em nossas 

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

de significações, que demanda estudos adequados com a 

supervisão de especialistas do assunto. Não disponho de 

elementos para confirmar ou negar as assertivas das 

autoridades que se manifestam nessa área de investigações 

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

renascimento já trazemos, por inspiração dos Benfeitores 

Espirituais que nos assistem, a influência dos números de 

que estejamos necessitados para que a vida nos conceda o 

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

domínio de nossos conhecimentos. (...). 

Nota do médium: Os grifos são meus. 

 

 

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

confirmação da verdade.” 

– Santo Agostinho (354–430 d.C.) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aur%C3%A9lio_Agostinho
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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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O Espírito do Dr. Inácio Ferreira Interpreta a  

“Numerologia Espírita” 

       

   A “Numerologia Espírita” nada mais é que 

o desenvolvimento natural do Espiritismo, pois não se dá ao 

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

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

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

DEUS, invariavelmente, inseridos em todo o ecossistema de vida 

planetária, dos encarnados e dos desencarnados, bastando-nos 

apenas que lhes devassemos a intimidade da maneira 

matematicamente correta, que é através da própria obra 

Espírita, de Allan Kardec e Francisco Cândido Xavier, muito 

especialmente, pela própria natureza dos seus 

inquestionáveis méritos mediúnicos, quanto científicos, 

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

     

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

encarnados no mundo possam se balizar da melhor maneira 

possível diante das inumeráveis incógnitas do Mundo Oculto e do 

Plano Material, também. 

 

   Não temos dúvidas de que todo o nosso labor mediúnico, 

pelo médium Vivaldo, haverá de dar bons frutos dentro e 

fora do nosso meio doutrinário, pois se consideramos o 

Espiritismo uma Doutrina eminentemente Evangélica, não 

podemos nos esquecer de que Allan Kardec a conduziu 

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

   Nota do Médium: O empolgante texto acima foi pinçado 

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

com a devida adaptação para este novo livro de Elizabeth 

d´Espérance (Com Espíritos Amigos). 
 

 



              Livro # 66: “PASSAGEM DE LUZ” – Espírito Mme. E. d´Espérance/Vivaldo Filho 
 

 
24 

Ed. e-book:  
2018 

Sumário 
 

APRESENTAÇÃO # 1 (ANDRÉ LUIZ)..................................25 
PREFÁCIO (VENERANDA/SANTA ISABEL)........................26 
 

PRIMEIRA PARTE..........................................................30  

Capítulo 1: Visitando o Mundo dos Espíritos.........31 
Capítulo 2: Em diálogo instrutivo...........................37 
Capítulo 3: Novamente esclarecendo....................42 
Capítulo 4: Seguindo com o bate-papo..................47 
Capítulo 5: Seguindo a orientação Superior..........52 
Capítulo 6: Na hora do lanche...............................57 
Capítulo 7: Em retorno pra casa............................62 
 

SEGUNDA PARTE.........................................................67  

Capítulo 8: André Luiz desvenda...........................68 
 

  
 

 

Reencarnação no Brasil:  
 

São Luis IX/Vivaldo P. S. Filho 

Reencarnação & Mediunidade  

pela “Numerologia Espírita” 



              Livro # 66: “PASSAGEM DE LUZ” – Espírito Mme. E. d´Espérance/Vivaldo Filho 
 

 
25 

Ed. e-book:  
2018 

Apresentação # 1 

Quanto é bom, André, ver você também se 

ajoelhando, mesmo que em pensamento, diante da 

presença magnânima de Jesus de Nazaré, que vê 

tudo o que passa dentro de nossas mentes e 

corações, esperando de nossa parte a pequenina 

gota de elevação espiritual em gestos de bondade, 

para que possamos estar na presença dEle não mais 

ajoelhados como servos impenitentes, mas de pé 

em Sua presença Gloriosa e Viva, deixando Ele 

realmente feliz por ver que nós, antes de gestos, 

Lhe devotamos a própria existência: em tributos de 

solidariedade, fraternidade e caridade em nosso 

benefício, de nossos familiares, amigos, e em 

benefício de todos os que sofrem e gemem na 

escuridão deste mundo terreno, infelizmente, ainda 

tão carregado de orgulho e egoísmo.  

Sim, sejamos fervorosos adeptos do Evangelho, que 

nos ensina a "orar" e a "vigiar"!...  

Que o Nosso Pai Celestial lhe conserve sempre na 

Estrada do Bem Maior.  

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

(Salvador/BA, 07 de janeiro de 2018) 
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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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PAZ E ALEGRIA SEMPRE 

  Para passar, precisa-se primeiro caminhar.  

E dentro do preceito de PAZ e ALEGRIA 

Evangélica, ninguém caminhará com 

segurança pelo mundo sem sacrifício, sem 

precisão no passo e, menos ainda, sem a 

devida salvaguarda da plena consciência em 

Nosso Senhor Jesus Cristo, por mais 

desejemos ou venhamos a venerar as demais 

manifestações de fé da experiência terrena... 

Se respeitamos, há de recebermos o respeito 

pelas nossas manifestações de confiança no 

Espiritismo... Aliás, o mundo íntimo da gente 

trás em si mesmo um universo todo particular 

de crenças e ideais, idéias e objetivos. 

E o objetivo deste humilde serviço de 

Educação para o Bem, devemos 

primeiramente à oferta de bondade do Mais 

Alto pela condução da Irmã Esperança na 

confecção de uma obra toda ela voltada para 

o esclarecimento das criaturas humanas, 

sensibilizando-as para a Espiritualidade plena, 

pela proposta primeira do Espírito da Verdade, 

no:  

“Amai-vos e Instruí-vos.” 
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Sendo assim, busquemos o entendimento não 

somente pela letra, a forma, mas, 

principalmente, pelo Espírito de Deus em cada 

uma das páginas deste esforço em conjunto, 

sincero e amigo. 

 

Veneranda (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 16 de janeiro 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 

(livro “Nosso Lar”, André Luiz/Chico Xavier, FEB), já 

que, por intermédio da faculdade mediúnica de 

Francisco Cândido Xavier, fora-nos possível saber que, 

a mesma, se trata do Espírito de Santa Isabel, a Rainha 

Santa de Portugal, como consta da obra espírita: 

“ISABEL – A mulher que reinou com o coração”, 

autoria de Maria José Cunha (Editora Vinha de Luz, Belo 

Horizonte/MG, 2012). 

   A Rainha Isabel de Aragão, conhecida entre os 

católicos como a Venerável Santa Isabel, na história 

da cristandade se tornou célebre pelo maravilhoso, e 

único feito, da transfiguração de pães em rosas.  

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

falecimento. 

   De minha parte, posso testemunhar que ela foi 

a reencarnação de Isabel, prima de Maria, e mãe 

de São João Batista. 

     

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

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

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

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

Visitando o 

MUNDO DOS ESPÍRITOS 
__________ 

 

  

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha & Chico Xavier, 

surpreende-nos pela riqueza de detalhes fotográficos (desenhados pela querida 

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

Geográfico Espiritual do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde, na sua generalidade, eles residem e 

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

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica obra: “CIDADE NO ALÉM”, 

pelos Espíritos André Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de Heigorina 

Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora IDE, Araras/SP, com 1ª. Edição: 1983). 

   A Cidade Espiritual São Salvador, dos Níveis Superiores da Terra, está 

localizada na 9ª. Esfera, numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, que nasceu e reside atualmente 

na Cidade de São Salvador terrena, no estado da Bahia, Brasil, já que todo o 

projeto de Revelações Espirituais em torno de suas Vidas Sucessivas, e de outras 

tantas pessoas do seu conhecimento, ou não, invariavelmente, por força mesmo da 

natureza totalmente transcendental do projeto inicial, estarem anexados ao número 

nove (9), referente ao mês (9) de setembro do ano de 2012, quando o nosso 

pupilo mediúnico concluiu o livro “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, já debatido 

nas demais obras de sua lavra psicográfica, que foi produzido em homenagem ao livro 

“VOLTEI”, pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB). 

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

André Luiz/Hernani G. Andrade: Atualizado por Santa Brígida da Suécia. 



              Livro # 66: “PASSAGEM DE LUZ” – Espírito Mme. E. d´Espérance/Vivaldo Filho 
 

 
31 

Ed. e-book:  
2018 

                                                                 C A P Í T U L O  1 

Visitando o 

MUNDO DOS ESPÍRITOS 

________________ 

   Como vem sendo divulgado por inúmeros 

agentes espíritas que se encontram alinhados com o 

pensamento e as orientações de Chico Xavier, as 

ocorrências de transição planetária já estão sendo 

promovidas pelo Mundo Maior há algum tempo, 

quando sabemos que o seu ápice ocorrerá em 

meados de 2019, ou talvez pelo final deste mesmo 

ano, como já tivemos noticiado pelos benfeitores 

espirituais de Vivaldo Filho, entretanto parece que a 

sociedade dos espíritas, em sua maior parte, ainda 

mão se conscientizaram da gravidade do momento, 

quando sabemos que estamos vivendo um 

momento no qual todas as nossas possibilidades de 

retorno ao Planeta por outra reencarnação vão se 

esgotando, principalmente por ainda não termos 

nos convencido de que as coisas de Deus são 

gravíssimas e que merecem de nossa parte toda a 

atenção possível, principalmente no que toca a 

nossa insistência em nos manter na contramão do 

progresso geral, aliás, nesta fase em que estamos 

vivendo somos mais aptos a crescer em grupo, uns 

se aproveitando do carma positivo dos outros, do 
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que evoluir individualmente, como se estivéssemos 

sendo levados pela maré boa da vida, tamanha a 

sistemática teimosia dos seres da Terra, aos quais 

me incluo por força de minha atual condição de 

reencarnada, em continuar se associando de 

maneira perversa aos aconchegos de Mamon, 

sempre dando mais importância as coisas da 

matéria do que as que realmente valem para a 

Eternidade, que são as coisas do Espírito, ou que as 

que dizem respeito a nossa elevação moral.  

   Não faz muito tempo, quando eu me encontrava 

na companhia de um graduado benfeitor espiritual – 

neste momento, eu me encontrava deitada em 

corpo físico em sono profundo na sala de uma 

residência onde prestava serviço de faxineira –, 

observei que de longe vinha caminhando em nossa 

direção, como se uma belíssima estrada luminosa e 

carregada de pequeninas estrelas ao solo, como a 

formar um formoso tapete de divina procedência, 

um ilustre instrutor da Vida Maior...  

   Neste momento, pensei comigo mesma: 

   - Será que houve alguma coisa com a alma 

querida de minha alma, para que o nosso irmão 

Clarêncio visse pessoalmente me visitar a esta hora 

do dia?... Não me contive, apreensiva que me 

encontrava, e logo deixei escorrer as primeiras 

lágrimas. 
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   - Bom dia, querida Esperança, como vai indo por 

aqui, espero que tudo esteja correndo dentro do 

previsto. 

   Meia sem chão, ainda tive condições de dar um 

suspiro meio de preocupação e meio de surpresa, 

ofertei-lhe a minha gratidão pela visita: 

   - Amigo querido! Embora com o coração na mão, 

sempre é uma grande alegria poder lhe ver e sentir 

de seu próprio espírito o bafejo da felicidade que 

sempre trazem aos encarnados os Espíritos da 

Luz!... Mas como bem sabe, a luta vai sendo 

travada dentro das forças que Deus me permite 

possuir, não necessariamente com o ideal traçado, 

ou aguardado, pelos Espíritos Amigos, mas dentro 

daquela situação que a maioria de nós vamos 

conseguindo pelo esforço de cada dia... Se eu 

poderia fazer mais e melhor, é certo que sim, mas 

peço-lhe encarecidamente que me perdoe a 

incompetência para realizar alguma coisa a mais, 

mas como bem sabe somos obrigados a fazer certas 

concessões a nós mesmos diante das superlativas 

necessidades da matéria, e com isso somos levada 

a atrasar em alguma coisa para que não percamos 

no todo, se é que o querido companheiro me 

entende. 

   - Entendo você muito bem. 

   Para ser sincero, a nossa visita de agora em 

quase nada tem haver com o seu amor, mas com a 

nossa preocupação voltada para as situações que 
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vão se avolumando em relação ao parasitismo-

obsessivo que vai se alojando nos corações 

daqueles que Jesus escolheu para dividir com o 

mundo a alegria da Revelação Espírita. 

   - ? 

   - Vejamos bem, minha estimada irmã, de algum 

tempo para cá vamos notando que entre os 

espíritas o desejo pelo que é da Terra vai cada vez 

mais se expandindo dentro dos seus corações, como 

se a Mensagem de Luz da Terceira Revelação em 

nada, ou quase nada, lhes tocassem o Espírito. 

   Parece um contra-senso, mas hoje temos 

batalhado junto aos Espíritos Superiores encarnados 

em outras associações da religiosidade humana 

para que eles mesmos possam, mesmo que por 

breves momentos de emancipação da alma, 

sugestionar os encarnados de nossa causa a um 

retorno urgente aos princípios do Evangelho, e olha 

que nem estamos falando exclusivamente em 

relação aos postulados do Espiritismo, já que a 

situação é tão grave que nem mesmo pedimos 

demais, aliás, como você mesma acabou de nos 

explicar em relação a sua própria situação 

desencarnada... E com isso, vamos sobrecarregando 

os Espíritos Superiores que tem tarefas específicas 

em outras correntes de pensamento da Terra com 

um esforço que, a rigor, deveria ser levado a efeito 

pela própria tomada de decisão dos nossos irmãos 

espíritas, que foram habilmente capacitados antes 

de chegarem ao Mundo Material para que pudessem 
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se auto-sugestionar pelos campos magnéticos 

que envolvem as criaturas já afeiçoadas pela 

Terceira Revelação, no que naturalmente deixaria 

menos sobrecarregados os seres espirituais que, por 

sua vez, tratariam de ocupar-se de outras tarefas 

que não somente a de “paparicar” os seus tutelados 

terrenos. 

 

   O que para nós vem resultando num grande 

desastre, pois se de um lado confiamos neles ao 

virem, agora, estes espíritas imprevidentes, tratam 

de nos acumular de mais esforços ainda, visto que 

uma vez nutrindo mais desejos pelos interesses da 

matéria, se contrapondo com o nosso acerto inicial, 

antes da atual encarnação, vão automaticamente 

expulsando para longe toda a nossa iniciativa em 

lhes advertir mentalmente quanto ao perigo que 

estão correndo. 
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   Particularmente, eu fui um dos que se colocaram 

contra esta experiência, a de deixar os nossos 

Mensageiros mais ou menos por conta de si 

mesmos, entretanto como a maioria dos Instrutores 

da Vida Maior acreditou na capacidade de 

crescimento dos mesmos, a vitória foi da idéia de 

que sem a nossa presença mais ostensiva todos se 

beneficiariam mais pela condução quase espontânea 

de suas vidas para melhor. 
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                                                                 C A P Í T U L O  2 

Em diálogo 

Instrutivo 

________________ 

   Enquanto o nosso diálogo transcorria 

naturalmente, sem os abalos desconfortáveis que 

geralmente acomete-nos durante as conversações 

humanas, eu ia percebendo que um técnico do 

plano espiritual massageava levemente o meu 

abdômen e nutria o meu estomago (centro gástrico) 

de energias especificas do campo de ação invisível, 

entretanto, para não perder o fio da meada daquele 

diálogo entre mim e o grande instrutor Clarêncio, 

busquei me apaziguar os interesses imediatos da 

técnica de desdobramento astral e passei a dar mais 

atenção ao que me dizia esse grande benfeitor – o 

mesmo que aparece nas obras de André Luiz por 

Chico Xavier! -, naturalmente que sempre curiosa 

pelas coisas que dizem respeito ao magnetismo 

humano, quando de repente fui abraçada por ele e 

conduzida para fora da residência, embora o diálogo 

não tenha se perdido: 

   - Eu compreendo bem isto, meu bom amigo, 

mesmo porque antes de minha atual reencarnação 

eu integrei esta seleta Assembléia de Espíritos 

Elevados, embora a minha acentuada pequenez 
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espiritual, que trataram disso, quando você deve se 

recordar que fiquei entre os que também não 

concordavam com a idéia de, mesmo sob certos 

limites, deixar os nossos tutelados sob os cuidados 

de si mesmos... Deus meu, há aquele tempo 

parecia que eu já estava prevendo por tudo isso, 

não necessariamente em relação aos Espíritos mais 

elevados e com maior bagagem moral, embora os 

riscos para estes, também, fossem grandes e 

reais, mas para as Entidades que nutriam mais boa 

intenção do que vontade firme... Mas, como dizem 

por ai: tentar, também, faz parte da nossa 

necessidade de crescimento, aliás, se não 

tentarmos algo novo por caminhos diferentes, 

mesmo que isso possa nos acarretar alguns 

prejuízos temporários, quase nada nos valeria a 

própria existência no mundo ou mesmo no 

Universo, que nos oferece mil maneiras diferentes 

de construir e arquitetar grandes sonhos de 

realizações íntimas, senão seriamos apenas seres 

mecanizados ou robotizados, quase sempre levados 

a destinos previamente engessados. – neste 

momento da nossa agradável e intensa conversa, o 

amado instrutor saltou um largo sorriso, de canto a 

canto da sua bela boca, parecida talhada nos 

modelos dos deuses da Grécia antiga. 

   - Verdade.  

   Pelo visto a sua memória espiritual está 

funcionando bem, apesar de já estar no corpo de 

carne há quase cinqüenta anos... – Risos de ambos. 
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   Não podemos perder de vista que toda e qualquer 

reencarnação na Terra sempre é seguida por uma 

quantidade incontável de perigosas artimanhas dos 

seres espirituais inferiores, que sempre se 

aproveitam de determinadas brechas da vida 

emotiva e mental dos Mensageiros para, de alguma 

forma, puderem interditar a marcha de crescimento 

evolutivo da humanidade terrena como um todo, 

mesmo porque, para estes, os nossos infelizes 

irmãos das sombras, pouco importa se determinada 

personalidade a ou b, c ou d, estão caindo de 

patamar moral, quando na verdade eles estão 

mesmo é querendo ver todo o circo pegar fogo, ou 

seja, desejam mesmo é ver toda a vida 

planetária se arrastando junto com eles pelos 

terríveis lamaçais da loucura e da perturbação, 

como se isto fosse uma glória para eles mesmos, 

quando nada mais são que peças de um jogo 

ardiloso e medonho de Entidades mais perversas, 

ardilosas e medonhas que elas mesmas... E por 

isso, vamos tentando solucionar os problemas que 

nos assomam a vida sentimental, já que amamos, 

ou tentamos amar, a todos sem distinção, 

oferecendo de nós mesmos, seus Guias e Mentores, 

nada mais que um pouco da atenção e do socorro 

que eles carecem, quando nós mesmos estamos 

sempre sendo socorridos pelo carinho de Jesus 

Cristo, todos invariavelmente seguindo a uma rota 

evolutiva, mesmo que por caminhos diferentes, e 

muito diferentes, e com este pensamento vamos 

procurando fazer a nossa parte junto a eles sem 
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nos melindrarmos demais com a situação de 

vexame que passam atualmente no seio da 

experiência terrena que abraçaram com tanto 

gosto, com tanto ideal, e com tanta esperança – 

Risos do instrutor.  

 

   Neste momento do nosso diálogo, fui notando que 

ele ia mançamente me conduzindo para uma região 

de praia do Brasil, como se por um átimo de 

pensamento tivéssemos varado distâncias imensas 

da vida terrena, naturalmente para que eu me 

refrescasse com as substâncias da Natureza 

marinha... Não entrei em detalhes sobre a sua 

intenção para que não tornasse o nosso bate-papo 

instrutivo numa espécie de aula tecnocrata, já que 

me via ali diante duma personalidade espiritual da 

mais alta envergadura, e que se me levava em 

corpo astral para aqueles sítios de paz e saúde, 

reconforto e alegria, nada mais me restava que lhe 
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dar a indispensável atenção do meu coração, sim, 

porque via nitidamente fluidos róseos de tonalidade 

brilhante partir de seu coração na direção da minha 

bomba cardíaca, que se nutria pelas forças mentais 

poderosas e irradiantes que lhe talhavam o Ser 

elevado. 

   - Não estamos nos conduzindo por labirintos 

totalmente desconhecidos, claro que não poderia 

ser dessa maneira, como se os Agentes da Luz 

não tivessem tido a lucidez necessária para prever 

tudo isso, vindo a se transformar em imprevidentes 

fantoches da vontade alheia, que pese a condição 

relativamente elevada dos nossos tutelados na 

Terra material – seguia ele bondoso... 
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                                                                 C A P Í T U L O  3 

Novamente 

ESCLARECENDO 

________________ 

   - Para Deus nada é impossível, e, como já 

compreendemos pelo Espiritismo, nunca é tarde 

demais para recomeçarmos, e como estamos 

falando de pessoas que nascem e renascem pela 

Reencarnação nada mais justo confiar que todos 

podem melhorar-se a todo instante, como se cada 

minuto de nossas existências fossem vivamente 

uma nova existência, oferecendo-nos, e oferecendo 

ao mundo que nos cerca, quanto ao Universo 

inteiro, múltiplas maneira de fazermos e refazermos 

melhor o que antes, ou a poucos instantes, não 

fizemos tão bem quanto deveríamos ter feito. 

   Temos inúmeras chances para mudar para 

melhor, e como estamos tratando de personalidades 

que já trazem em si mesmas um certo percentual 

de evolução íntima nada mais natural que nos 

esforcemos um pouco mais para que lhes vejamos 

dar a volta por cima, já que todos haveremos de 

nos sair vitoriosos, mentores e tutelados, pois todos 

estamos associados por ligações efetivas e 

emocionais que se perdem nas eras do tempo, seja 

na Terra ou no mais Além. 
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   Neste momento de nosso diálogo estávamos 

diante do mar, andando levemente sobre as areias 

de uma praia que se destacava pela tranqüilidade, 

embora fosse um ensolarado dia de domingo de 

primavera, quando geralmente vemos as famílias se 

dirigirem para estes sítios da costa paulista. 

   Já a esta altura de nossa conversa, eu observava 

que outras Entidades, encarnadas (em 

desdobramento astral) e desencarnadas, também 

eram levadas a se banharem nas águas cristalinas 

daquela região, evidentemente que ali eles 

nadavam, brincavam uns com os outros, e 

mergulhavam numa parte astral da mesma, como 

se todos nós, pois ali estávamos eu e o Clarêncio, 

fossemos participes de uma viagem intermundos, 

ou antes, como se viajássemos por um lindo sonho 

Entre Dois Planos distintos, ora sentido as 

emanações atmosféricas pesadas da vida marinha 

terrena e ora nos beneficiando com o bafejo 

delicadíssimo de uma outra Esfera dimensional que 

se associava a anterior por vibrações de 

interdependência mental. 

   A situação se ressaltava principalmente ao olhar 

dos Espíritos que já se encontravam numa condição 

mediúnica já avançada, mais ou menos ostensiva, e 

isto nos dava uma impressionante visão clarividente 

do conjunto, o que já não acontecia aos demais, 

pois para eles ali nada mais havia que a Natureza 

pura e simples a sua volta, embora sob certos 

aspectos de maravilhas luminosas e marítimas.  
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   Num dado momento, quando já nos afastávamos 

um pouco mais dos grupos sob a nossa observação, 

veio rapidamente ao nosso encontro um tarefeiro 

daquela região astral, que gentilmente se 

apresentou como um servidor espiritual e nos 

ofereceu uma toalha de substância gelatinoso-

plástica para que pudéssemos utilizá-la para 

sentarmos na areia quando assim desejássemos. 

   O companheiro Clarêncio a tomou na sua mão e 

agradeceu, ainda dizendo que se precisássemos de 

mais alguma coisa lhe solicitaríamos ajuda. 

   Ele se despediu sorridente, e partiu na direção de 

outras pessoas, provavelmente para fazer o mesmo 

que fez conosco. 

   Uma coisa que vale apena lembrar aqui é a 

condição elevada de algumas aves que passavam 

sobre a nossa cabeça e desciam suavemente para 

pertinho de nós, sem qualquer receio de que fossem 

atingidas pela agressividade dos seres espirituais 

ali, o que geralmente não ocorre quando aves da 

terra planam perto dos encarnados, quando até 

mesmo são agredidas por pedradas e outros tipos 

de objetos pesados, o que é de entristecer-nos... 

Mas no caso desses pequenos seres voadores, que 

foram formados a partir da união genética de patos 

silvestres com gaivotas, que são conhecidos por 

aqui como ARAÇÁS, formam uma beleza a parte da 

Natureza espiritual, principalmente quando em vôos 

próximos lhes vemos lindamente projetarem de 

seus papos pérolas luminosas que mais se 
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assemelham a pequeninas estrelas faiscantes, e que 

nos dão a certeza de estarmos nos paraísos da Vida 

Maior. 

 

Da mesma maneira como ocorre na Terra, na Vida Espiritual 

Superior há em andamento uma série de experiências com aves e 

animais para que outras formas de seres, geneticamente 

aperfeiçoados, venham a beneficiar a vida como um todo. 

   Me retirando um pouco daquele deleite 

exuberante da esfera espiritual, mas com a intenção 

de voltar a me instruir, o nosso querido benfeitor 

me chamou a atenção para o pequeno rolo que 

tinha em mãos, a toalha plástica de antes... 
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   Então, lhe vi jogá-la para cima, quando 

suavemente ele, o rolo, se abril e passou a formar 

um quadrado maior, descendo sobre a areia 

daquela praia e imediatamente se ajustando ao 

ambiente por emanações luminosas, brilhos suaves, 

que passaram a exalar aromas de indescritíveis 

sabores e cor, segundo Clarêncio, para que 

fossemos beneficiados pelas substâncias químico-

magnéticas da água marítima, do solo e do ar, 

quando inclusive nos presenteava com os sons 

suaves e delicados produzidos ali originalmente 

pela Natureza reinante a nossa volta, fossem sons 

do solo, do ar, das correntes do mar, e da vida 

marinha em si mesma, tudo muito bem modalizado 

para que a nossa percepção fosse a mais agradável 

e original possível, sim, mecanicamente, e dentro 

das condições morais de cada um, aquele singelo 

apetrecho da técnica espiritual maior nos 

potencializava as próprias percepções mediúnicas, 

mas como eu disse: cada um recebendo de 

acordo a sua necessidade e a sua tolerância 

psicológica. 

   Sorrimos ao mesmo tempo, e sentamos sobre ela, 

dando prosseguimento ao nosso proveitoso e 

descontraído bate-papo... 
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                                                                 C A P Í T U L O  4 

Seguindo com o 

Bate-Papo 

________________ 

   - Não há motivos para que você se 

surpreenda em demasia com isso, minha estimada 

Esperança, já que você mesma, mesmo estando 

reencarnada em solo brasileiro desde o ano de 

1973, vem acompanhando de muito perto o seu 

grande amor na Eternidade, Vivaldo, que também 

se encontra reencarnado, desde o comecinho do 

ano de 1996, providenciando para ele um 

desenvolvimento mediúnico mansamente ajustado 

aos seus condicionamentos sentimentais atuais, já 

que para ele você é a Instrutora que lhe dá o 

suporte mediúnico mais direto, e assim, em cada 

saída sua do próprio corpo carnal, desde 1973, ele 

vai recebendo de sua doce alma todo o manancial 

de força e poder exuberante que lhe corresponde o 

caráter moral destemido e a índole psicológica 

profundamente emotiva, quase que dentro desse 

aspecto que estamos nos deparando agora, ou seja, 

moduladamente, de maneira que as suas 

maravilhosas vibrações mentais lhe varem a 

personalidade (em auras distintas) de maneira 

gradual, embora continuada. 
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   - É verdade, meu bom amigo. 

   Lembro-me de alguns lances quais os que estão 

me informando agora, mas parece que é como se 

alguma coisa em mim mesma me chamasse à 

atenção, ou o interesse, para o momento de agora, 

como se um chamado intimo me solicitasse ao 

esquecimento geral do passado, oferecendo à minha 

personalidade uma espécie de repouso, ou antes, 

um lapso de esquecimento temporário para que eu 

não venham a despertar do Lado de Cá de maneira 

abrupta, o que fatalmente acarretaria uma clareza 

maior, também, no meu cérebro material.  

   - Quanto a isso eu concordo plenamente com 

você, já que mesmo deste Outro Lado da Vida o 

cuidado deve ser sempre grande por parte de cada 

um de nós, para que não venhamos a cair por força 

de uma coragem que pode se transformar num 

problema quase sem solução, ou antes, de solução 

demorada. 

   Por isso que o esquecimento das experiências 

extracorpóreas é sempre providenciado pelos sérios 

Benfeitores Espirituais, para que os seus médiuns 

não venham a varar o Mundo Espiritual, mesmo que 

em lembranças remotas, por meio de imagens 

maravilhosas e orientações muito detalhadas sobre 

a sua vida intima ou pessoal... Não podemos 

esquecer que os Amigos da Vida Maior também 

guardam, ou devem guardar, os seus segredos... – 

Risos de nós dois. 
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   Se você puder recordar, verá que, logo no 

comecinho do desenvolvimento mediúnico de nosso 

querido Vivaldo Filho nesta atual encarnação, que 

resultou em belíssimas experiências transcendentais 

para o seu Livro # 1: “MEDIUNIDADE EM DOIS 

MUNDOS – AMOR, SEXO E OS VARIADOS 

ASPECTOS MULTIDIMENSIONAIS NO PRECESSO DE 

CURA/Relatos de um Médium Espírita”, ele mesmo 

nutriu certa estranheza em relação a uma ex-

namorada dele que se apresentou em Espírito 

(viagem astral inconsciente!) logo pela manhazinha 

em volta de uma nuvem marrom escura na cabeça, 

dando-lhe a certeza de que ela nada se recordaria 

daquele encontro espiritual com ele, entretanto ele 

sabia que havia ali para ela duas existências 

morais que fatalmente agiriam uma sobre a outra 
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produzindo contornos múltiplos de personalidades 

diferentes...  

   Na verdade, a auréola marrom escura interditava 

o seu cérebro material a detalhadas lembranças da 

sua experiência (momentânea) como um Espírito 

liberto... Sim, é evidente que se tratava de 

emanações fluídicas inferiores e que tinham haver 

com a sua conduta demasiadamente materialista, 

mas que nem por isso lhe seria de todo 

desconfortável, pois serviria de bloqueio para as 

lembranças astrais, mesmo as mais veneráveis 

possíveis. 

   A sua inteligência material, se assim podemos nos 

referir, serviu para que a sua inteligência astral não 

se manifestasse de maneira inesperada, pelo menos 

para ela, já que poderia não estar preparada, como 

não estava (risos), para incursões mais profundas 

dentro do seu Eu, para uma vida psicológica mais 

elevada ou mais aperfeiçoada, moralmente e 

tecnicamente falando. 

   No seu caso, aqui, a situação é diversa. Você 

mesma, com uma condição mental mais avançada, 

até mesmo pelo seu longo histórico de lutas e 

vitórias sobre a face do mundo, isto, pelo que já 

conhecemos de algumas de suas veneráveis vidas 

passadas, se submete a um autocontrole psíquico. 

   Com ele, Vivaldo, o caso se dá da mesma 

maneira. 
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   Já não é o mesmo como vem ocorrendo com 

inumeráveis Mensageiros reencarnados na Terra... 

Para estes, sejam considerados imprevidentes ou 

apenas displicentes, já que em muitos há uma boa 

vontade sincera em melhorar-se pelo combate às 

más inclinações, a aguda capacidade de discernir e 

optar está quase toda direcionada para a sua 

necessidade de obter e possuir, quase ao extremo, 

as coisas da vida material. 

   Então, eles estão caindo moralmente, sem dó 

nenhuma de si mesmos. 

   É certo que não podemos fazer muito mais do que 

seja psicologicamente possível. 

   Frear o mal é uma coisa. 

   Impedir o bem, embora com aparência de mal, é 

outra coisa. 

   Como dizem por ai: Nem sempre o mal é um mal. 

(Risos). 

   E assim, vamos vendo pessoas (aparentemente) 

íntegras e caridosas sofrendo horrores, mesmo 

que pela solicitude de seus verdadeiros guias e 

mentores da Vida Maior.  
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                                                                 C A P Í T U L O  5 

Seguindo a 

ORIENTAÇÃO SUPERIOR 

________________ 

   - Não que nos deleitemos em fazer com que 

os nossos queridos amigos médiuns sofram e 

chorem de dor por meio de determinadas ações que 

possam lhe provocar uma mudança de paradigma 

sobre a vida materialista que levam hoje em dia 

com tanto gosto, mesmo porque a experiência 

terrena já é sobejamente rica de ofertas desta 

natureza, mas a situação tem sido tão 

calamitosa e tem se agravado de tal maneira 

que nós mesmos, os seus Amigos Espirituais, não 

vemos outra alternativa que não solicitar de Jesus 

para cada um deles, senão, mais dor e mais 

sofrimento, até que definitivamente possam 

retornar à Casa Paternal. 

   Naquele diálogo eu me sentia a maneira de uma 

pérola dentro da ostra, completamente solitária 

comigo mesma, tamanha a força dessa generosa 

argumentação que caia sobre o meu cérebro como 

brasas de vivas advertências, pois não podia me 

esquecer que eu me encontrava reencarnada, e isso 

já era motivo mais do que suficiente para que me 

voltasse cada vez mais para as coisas da Vida 
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Superior, caso eu não desejasse sofrer mais do que 

eu vinha sofrendo nesta atual experiência carnal, ou 

seja, a carapuça me caia supremamente ajustada à 

cabeça (risos). 

   - Entendo muito bem a suas ponderações, meu 

querido benfeitor. 

   Em todo caso, ficaria muito feliz se me desse a 

sua sábia orientação no que se refere a nossa vida 

política da Terra. É que hoje, mais do que nunca, 

vamos vendo determinadas associações religiosas 

se articulando para tomarem de assalto 

determinadas funções públicas, que por se tratarem 

de elevadas atividades no Congresso Nacional 

poderão facilitar ou piorar ainda mais a vida 

comunitária e religiosa de outras linhas do 

pensamento filosófico e religioso humano no Brasil, 

que pese a boa intenção de alguns delas... Aqui não 

vai qualquer critica a quem se arroje a tais tarefas 

políticas, mas não podemos deixar de pensar que 

um controle religioso-político maior por parte de 

poucos, mesmo que pensem de uma maneira 

solidária e tolerante, poderá sempre acarretar 

dificuldades para a maioria, que nem sempre pensa 

com eles... 

   Então? 

   - A sua pergunta é pertinente, quando vemos que 

alguns religiosos do mundo, que poderíamos 

conceitualmente denominar como Mensageiros 

estratégicos, parece estarem tomados, ou 
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possuídos, pelo gosto excessivo do poder temporal, 

atormentados que estão pela vida de Mamon, e ao 

se lançarem candidatos a esta ou aquela 

candidatura a determinadas funções legislativas ou 

governamentais acabam se complicando ainda 

mais, e complicando a vida social como um todo, 

esquecendo-se completamente da mensagem de 

Caridade que permeia todo o Evangelho do Senhor, 

nada mais desejando que fazer frente às demais 

religiões e com o único intuito de supremacia 

religiosa, e ai entram todos os interesses 

mesquinhos da materialidade humana, e mesmo 

espiritual, pois Do Lado Invisível há também “muita 

gatunagem” com aparecias de Bom Samaritano. 

MEMÓRIAS DA VIDA ETERNA 

   

Livros # 21 & 56: “MEMÓRIAS DA VIDA ETERNA”, pelo Espírito Santa 

Brígida da Suécia, que trazem belíssimas mensagens psicográficas dos 

grandes politicos e religiosos do Mundo Material, atualmente na Vida Maior.  
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   Estamos vivendo outros tempos, e por isso 

mesmo vemos com bons olhos todos os espíritas 

bem intencionados que desejem fazer política 

religiosa, verdadeiramente solidária, fraternal e 

caridosa, para que o Espiritismo não venha a 

falecer por conta de uma medida extrema de 

humildade, como se a nossa campanha de real 

Espiritualização da vida planetária pudesse ser 

comparada a algum conchavo mesquinho com 

Satanás. 

   Sabemos bem como a sua índole trás 

determinados clichês de vidas passadas, onde você 

mesma pode atuar de maneira determinante e 

produtiva sobre a vida de milhares de pessoas que 

dependiam de sua capacidade de discernir e atuar 

para o bem geral, entretanto, hoje, a sua missão é 

outra, é a de conduzir rebanhos menores, e auxiliar 

o seu grande amor na Eternidade na tarefa 

exclusiva da mediunidade, moralmente falando, 

sendo você mesma a fortaleza sentimental e 

emocional que ele tanto buscou nesta sua atual 

trajetória terrena... Por isso, minha Irmã 

d´Espérance, esqueça isto, já que a sua pergunta 

traz elementos naturais de auto-realização, e como 

sentimos a sua intenção intima em “se projetar” 

socialmente, faz-se necessário que lhe 

recomendemos o anonimato, a não ser quando você 

venha a realizar algumas especificas tarefas no 

campo muito generoso da literatura infantil... E 

nada melhor do que adentrar os portões do Céu, na 
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desencarnação, pela consagração de uma existência 

material toda voltada para a elevação espiritual dos 

seres pequeninos, que tanto amamos e devemos 

cuidar, pois o que tem faltado para a maioria deles 

a uma educação voltada para a vida moral, e como 

Seres espíritas reconhecemos como a Educação pelo 

Evangelho poderá fazer toda a diferença na vida 

futura de cada um deles, mesmo que mais adiante 

eles se amparem pelo belo Alcorão, pelo 

introspectivo Bhagavad Gita, ou pelo sistemático 

Talmud. 

   - Entendi muito bem o recado. – Falei quase que 

automaticamente, pois ele acertou em cheio sobre 

as minhas “sinistras” intenções de fazer política 

religiosa, que seja (risos). O que para mim, 

segundo entendi, seria uma fenda escancarada para 

a minha queda pessoal. 
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                                                                 C A P Í T U L O  6 

Na hora 

DO LANCHE 

________________ 

   - Mesmo nós, os que de alguma maneira já 

se identificam com a literatura espírita, não 

necessariamente vivendo doutrinariamente no seio 

do Espiritismo, sabemos que por parte dos Espíritos 

Amigos não há tão grande contingente de 

trabalhadores que possam realizar de uma maneira 

mais decidida e definitiva uma assepsia mental 

entre os tarefeiros do Bem que já se abraçaram o 

convívio mais intimo com esta doutrina de luz, 

verdadeiramente o Consolador Prometido pelo 

Evangelho, oferecendo a cada um destes uma 

proteção pessoal que lhe permita viver em franca 

paz intima e tranqüila experiência material, pelo 

menos o mais perto possível do ideal, já que pela 

própria dureza dos corações humanos eles, os 

Amigos desencarnados, acabam por ser rechaçados 

para longe dos que exatamente deveriam lhes 

chamar para perto de si mesmos... 

   Não têm sido poucas as vezes que temos 

testemunhado, mesmo em desdobramento 

temporário em pleno estado de vigília do nosso 

corpo material – estas questões poderão ser 
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facilmente entendidas quando os estudantes de 

Espiritismo se dispuserem a estudar com mais 

atenção “O Livro dos Médiuns”, de Allan Kardec, 

quanto outras obras conhecidas como clássicas da 

sua vasta literatura, a exemplo do grande 

“COMUNICAÇÕES MEDIÚNICAS ENTRE VIVOS”, 

por Ernesto Bozzano (Editora Edicel), etc... – o 

nosso querido Vivaldo, por sua faculdade 

clarividente e a de efeitos físicos, observar como os 

seus colegas de doutrina, especialmente estes, se 

auto-sugestionam a se mantém distantes das 

pessoas, ou Espíritos, que fatalmente poderiam lhes 

dar apoio moral para que possam vencer o mundo, 

sugestionados que estão por um impressionante 

campo (ideo)plástico-magnético  de baixíssima 

condição vibratória,  que por sua elasticidade 

amoldamento natural acaba por envolver, como 

num manto vivo de pérfidas impressões, um 

incontável números de medianeiros, ou não, que 

passam a viver de acordo com o pensamento básico 

dessa mesma corrente, sem que possamos precisar 

onde começou tudo isso e nem mesmo onde terá o 

seu desfecho, cabendo a cada um de nós, uma vez 

tomando conhecimento destas informações, realizar 

a nossa tão necessária subida espiritual como 

criaturas necessitadas de quase tudo, embora a 

Vida Maior já tenha nos ofertado de quase tudo, ou 

mesmo de tudo, se considerarmos que na Boa 

Nova do Cristo Amado há elementos maravilhosos 

suficientes para que todos os seres humanos do 

Planeta, encarnados ou desencarnados, possam 
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evoluir com segurança, e condição sadia de 

existência.  

 

   Se existem as obsessões complexas levadas a 

efeito por hospedeiros individuais, há as que são 

produzidas e mantidas por correntes sinistras de 

pensamentos coletivos, não sabendo onde se 

originaram, provavelmente no correr dos milênios e 

séculos passados, pois se formos verificar como 

anda a vida humana, e os meios fatos de 

comunicação de massa são também os nossos 

aliados para esse fim, vamos nos estarrecer ao nos 

deparar com Sociedades acabadas pelas guerras 

que nunca acabam, pelo terrorismo que ninguém 

sabe bem onde se encontra a verdade e a mentira, 

visto que as grandes potencias governamentais do 

planeta, também, tem os seus mesquinhos e muitas 

vezes sórdidos interesses, sejam geopolíticos ou 

econômicos, e ainda temos os graves crimes 
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passionais e financeiros, que parecem estar nos 

convocando à derrocada total e imediata!...  

   Nota do médium: Segundo já foi noticiado por 

biógrafos brasileiros e que também foram fiéis amigos de 

Chico Xavier, EMMANUEL já está reencarnado no interior do 

Estado de São Paulo desde o ano 2000, e que o grande 

mentor de Chico deverá se tornar um professor e político 

brasileiro, integrando o Senado Federal. 

 

   E dentro desse esquema tirânico de bons e maus 

interesses, graças a Deus, vamos verificando que há 

grandes deserções por parte dos Espíritos 
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ignorantes, ou das sombras, que de tanto se 

sentirem feridos e maltratados pelos seus 

“superiores” hierárquicos acabam por debandar 

para o lado generoso da Reforma Moral, e com 

isso vamos vendo que do lado de lá também existe 

escassez de soldados que possam atuar 

particularmente sobre cada individuo do Orbe 

planetário, o que acaba gerando um 

descontentamento entre os chefões do crime 

espiritual e lhes forçando a encontrar novas e mais 

especializadas formas de ir assegurando o 

aprisionamento mental dos que, acima de tudo, 

reencarnaram para se iluminar. 

   Não podemos dizer que já vencemos a guerra, 

mas felizmente os combates tem sido favoráveis 

aos Espíritos da Luz, que continuam em menor 

número para socorrer e orientar os tristes corações 

da Terra, mas que se favorecem pelo mesmo 

sistema de ação mental, pois buscam aqui e ali 

alguma centelha de bondade nestes mesmos 

corações que há sobre a existência terrena, 

oferecendo de si mesmos a cota de valor e 

sentimento que possam beneficiar aos seus irmãos 

terrenos, já que o amor de um só poderá encobrir 

uma multidão de pecados existentes em muitos. 

   Vivemos sob o Manto Generoso e Protetor de 

Deus. 

   Sem que percebêssemos a sua chegada, ficamos 

felizes, eu e o amado benfeitor, por ver que nos 

ofereciam um pequeno lanche... 
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                                                                 C A P Í T U L O  7 

Em retorno 

PARA CASA 

________________ 

   Deste Outro Lado da Vida, as ocorrências vão 

se assomando de maneira quase imperceptível, 

como se a vida triunfante de generosa de Além-

Túmulo, pelo menos para os que já trazem no seio 

de sua alma alguma pétala de paz e alegria, 

passasse sobre nós, e por entre nós, como uma 

brisa suave de eterna espiritualidade, embora, por 

enquanto, nada perdêssemos da condição físico-

astral que nos acostumamos a nos apresentar, se 

bem que muitas criaturas a nossa volta e a nossa 

frente, como que situadas em mundos particulares, 

bailavam e brilhavam como num carnaval de 

graciosas e santificantes realizações culturais e 

sociais, entoando os sons delicados do amor, pois 

apesar de nada termos observado no decorrer desse 

nosso encontro a beira mar ali estavam perto de 

nós, particularizando atividades e procedimentos 

em nosso benefício, no meu e do estimado 

Clarêncio, inúmeros Espíritos que mais se 

assemelhavam a pequenas criaturas dos nossos 

sonhos de fadas, que projetavam sobre os nossos 

centros de força, mais particularmente os centros 
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coronário e cardíaco, elementos psíquicos que nos 

faziam conversar sobre temas que também lhes 

interessavam vivamente a natureza bondosa e 

amável, seres estes que tinham uma estrutura física 

bem parecida com as fadas luminosas dos celebres 

desenhos e filmes da Disney!... Um encantamento 

final para que os nossos Espíritos ficassem na 

lembrança da alegre satisfação de realizar-se em 

comunidade, pois aquelas pequeninas criaturas nos 

conduziam a pensamentos e a sentimentos que nos 

causavam estase indescritível por reconhecermos a 

grandeza dos Universos de Deus, sempre múltiplos 

e eternos. 

   Ficou claro para mim que elas atuavam também 

por meio de ações mecanizadas, como a entranhar 

os seus desejos por entre as ramificações 

eletromagnéticas daquela colcha de proteção físico-

astral que recebemos no comecinho de nossa visita 

aquela estância marítima acolhedora, naturalmente 

movimentando forças radiantes poderosíssimas que 

passariam a nutrir nossa vida dali para frente com 

as substâncias fisioquímicas daquela especifica 

Região de mar do litoral paulista, mesmo porque eu 

continuo residindo no interior do Estado de Minas 

Gerais como uma pessoa devota a Deus pela Igreja 

de Roma, embora eu seja uma admiradora sincera 

das veneráveis obras materiais e literárias de Chico 

Xavier... Risos...  

   Pode parecer estranho, o fato de uma carola do 

catolicismo estar, atualmente, em estado de 
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Emancipação da Alma, e mesmo muitas vezes em 

estado de vigília, embora sem plena lucidez do que 

ocorre em seu mundo interior, servindo de 

Protetora Espiritual de um médium reencarnado e 

atuante no Espiritismo de Allan Kardec, mas na Vida 

Espiritual Superior o que temos de nós mesmos 

nada mais é que a certeza de um só Deus, e de um 

único Mestre, que é Jesus de Nazaré, embora 

vivamos pacificamente com todas as formas de 

pensamento: Científico, Filosófico e Religioso. 

 

   Agradecemos juntos ao lanche que acabara de 

nos ser entregue, fizemos uma prece de 

agradecimento ao Alto por tamanha doação de vida 

para nós, e uma vez retirando o pequeno rolo-

toalha do chão, e o entregando a quem de direito, 

fomos tomando a direção de volta para minha casa 

terrena, entretanto, logo após termos dado os 

primeiros passos que, na verdade, não sabia eu 
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para onde ou por onde nos levaria, vi surpresa um 

raio luminoso atingir o tórax de nosso benfeitor e 

imediatamente surgir de dentro de seu peito uma 

grande imagem, sem dúvida uma bela e envolvente 

Passagem de Luz, como se de dentro dele 

aparecesse o caminho exato que deveríamos tomar 

para o seguro retorno a Minas Gerais, quando, de 

repente, adentramos este novo e delicado campo 

dimensional, que nos conduziria, alegres e 

sorridentes, para o meu/nosso universo particular. 

________________________ 

  
________________________ 

 

   Que Oxalá seja louvado. 
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FIM DA PRIMEIRA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelo Espírito                                                    

André Luiz                                                          

Com Espíritos Amigos   
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SEGUNDA PARTE 

Estudando os Códigos 

COM ANDRÉ LUIZ 
__________ 

 

  

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha & Chico Xavier, 

surpreende-nos pela riqueza de detalhes fotográficos (desenhados pela querida 

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

Geográfico Espiritual do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde, na sua generalidade, eles residem e 

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

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica obra: “CIDADE NO ALÉM”, 

pelos Espíritos André Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de Heigorina 

Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora IDE, Araras/SP, com 1ª. Edição: 1983). 

   A Cidade Espiritual São Salvador, dos Níveis Superiores da Terra, está 

localizada na 9ª. Esfera, numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, que nasceu e reside atualmente 

na Cidade de São Salvador terrena, no estado da Bahia, Brasil, já que todo o 

projeto de Revelações Espirituais em torno de suas Vidas Sucessivas, e de outras 

tantas pessoas do seu conhecimento, ou não, invariavelmente, por força mesmo da 

natureza totalmente transcendental do projeto inicial, estarem anexados ao número 

nove (9), referente ao mês (9) de setembro do ano de 2012, quando o nosso 

pupilo mediúnico concluiu o livro “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, já debatido 

nas demais obras de sua lavra psicográfica, que foi produzido em homenagem ao livro 

“VOLTEI”, pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB). 

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

André Luiz/Hernani G. Andrade: Atualizado por Santa Brígida da Suécia. 
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                                                            C A P Í T U L O  8 

 

André Luiz Desvenda                                      

Os Códigos de Deus do Espiritismo 

na obra de Francisco C. Xavier                                                           

REPORTAGENS DE ALÉM TÚMULO 

________________ 

Baseado nos Números-Chaves: 4, 7, 8, 9,10 e 17. 
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    De maneira notável, quanto surpreendente, 

vamos seguindo investigando e descobrindo OS 

SINAIS & CÓDIGOS SECRETOS DE DEUS que 

hermeticamente foram sendo ajustados no interior 

das obras de Allan Kardec & Chico Xavier pelos 

Espíritos Reveladores do Espiritismo, quanto na 

Bíblia Sagrada (Tradução Brasileira, copyright 

2010, de 2013), oferecendo ao nosso leitor terreno 

uma obra diferenciada, não somente pela elevação 

moral das mensagens, mas sem dúvida pelo fato de 

estarmos nos alinhando a algumas das mais 

impressionantes descobertas do século, no caso em 

questão, sobre as especialíssimas informações 

ocultas deixadas na literatura mais venerável do 

povo Judeu e Cristão-Espírita, quando de nossa 

parte nos devotamos a afiançar A Reencarnação 

(Matematicamente) Programada do Espírito São 

Luis IX, o padroeiro da França, e que foi também o 

Presidente Espiritual da “Sociedade Espírita de 

Paris” ao tempo de Allan Kardec. 

 



              Livro # 66: “PASSAGEM DE LUZ” – Espírito Mme. E. d´Espérance/Vivaldo Filho 
 

 
70 

Ed. e-book:  
2018 

   Nada mais compreensível do que continuarmos a 

bater na mesma tecla de sempre, relembrando aos 

nossos leitores atentos e generosos que a nossa 

meta, dentro desse conjunto muito simples de 

operações matemáticas, é a de oferecer o maior 

percentual possível de claras evidências e plenas 

provas matemáticas universais que nos conduzem 

fatalmente a comprovação de que São Luis de 

França está realmente de VOLTA na roupagem 

carnal de Vivaldo P. S. Filho, obedecendo uma linha 

de raciocínio fundamental que se atestam pelos 

números-chaves, palavras-chaves, e frases-

chaves dentro das obras que acabamos de citar, e 

com isso trazendo ao mundo material a informação 

segura de que ele, São Luis (o Boaz bíblico), assim 

como Elizabeth d´Espérance (a Ruth bíblica), em 

companhia de outras personagens históricas de 

nossa vida religiosa, hoje reencarnadas, formam um 

cortejo maravilhoso de Espíritos que retornaram ao 

Plano Material para dar execução à NOVA 

GENEALOGIA DE JESUS, embora nem sempre sob 

os moldes da vida planetária, porque aqui entram 

também em jogo, necessariamente, a vida sexual 

de cada um deles em campos mentais 

distintos, levando em consideração que cada um 

também precisa, ou precisará, compreender a 

natureza da Vida Espiritual da maneira grave como 

deve ser encarada, para que determinadas forças 

psicofisiológicas possam entrar em ação, sem que 

os interesses materiais se assomem sobre elas, e 

detenham-nas.  
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   E dentro desse esforço, vamos reforçando ao 

nosso querido Vivaldo a necessidade de continuar 

destacando das obras em análise os elementos-

chaves que foram ajustados ai pelas Entidades da 

Luz desde os tempos recuados da vida humana 

terrena, quando de nossa parte também lhe 

providenciamos o percentual indispensável de força 

e determinação para que a nossa obra, realizada 

sob o poder de mil mãos luminosas, não perca em 

autenticidade e originalidade, cumprindo com a 

nossa missão de enfeitar um pouco mais a grande 

festa do Espiritismo, que antes de tudo nos revela a 

glória do Poder de Deus, diretamente sobre nós, por 

ação da vida de sociedade, em pensamento, ou sob 

este nosso novo aspecto: o da Numerologia 

Espírita, não havendo margem para que nos 

detenhamos diante de tanta beleza. 

 

Como dizem por ai, recordar é viver: 
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   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 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 maneira tão precisas quanto providenciais, sem 

que percamos a nossa liberdade de pensar e 

agir, como veremos a seguir por estes novos dados 

matemáticos 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 São 

Luis IX (Vivaldo 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 e 17. 

   Orientando os nossos estudos sobre a forma mais 

adequada de aferir ou decifrar os códigos secretos 

deixados pela bondade dos Espíritos do Senhor na 

literatura do Espiritismo, quanto da Bíblia Sagrada 

(Tradução Brasileira, pelo menos a do ano 2013, 

com o copyright do ano de 2010), conformando a 
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nossa eficiente metodologia de decodificação 

com o caráter da obra em investigação, mas 

sem perder a essencialidade da proposta 

original, fazendo com que tenhamos sempre em 

mãos um precioso objeto de desvendamento dos 

Secretos Códigos Matemáticos de Deus, nos 

conectando com semelhantes estudos já realizados 

por pesquisadores científicos internacionais. 

   Em todo caso, a lembrança abaixo serve como um 

alerta para aqueles que venham a nos confundir a 

tarefa com alguma maquinaria deficiente, deixando 

de lado a racionalidade e o bom senso e formulando 

pareceres precipitados em relação à ”Ciência da 

Concordância dos Números e a Fatalidade” (A. 

K.), quando sabemos muito bem que a obra 

humana precisa ter como ponto de apoio a 

capacidade do homem em produzir acontecimentos 

e realizá-los mediante o seu próprio interesse e 

esforço, claro que sem desconsiderar que acima de 

todos os poderes humanos paira A Vontade 

Absoluta do Criador. 

“Afora tu mesmo, ninguém te 

decide o destino”.                                                    

– André Luiz (Chico Xavier)  

Copyright 1999-2003: Instituto André Luiz 

_____________ 
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_________________________ 

 

Vivaldo Filho, um médium baiano de André Luiz, 

segue recebendo a Decodificação do Espiritismo. 

_________________________ 
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__________________ 

 

São Luis IX... 

 

E sua reencarnação como Vivaldo Filho. 

__________________ 
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_________________________ 

 

Vivaldo Filho, um médium baiano de André Luiz, 

celebra em 2018 os seus 22 anos de tarefas mediúnicas 

recebendo a Decodificação do Espiritismo. 

_________________________ 
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   Precisamos agora nos centrar no estudo de 

Decodificação propriamente dito, embora as nossas 

palavras iniciais tenham sido essenciais para que 

pudéssemos abrir o nosso vibrante trabalho de 

garimpagem espiritual, sim, porque estamos diante 

de um interessante serviço de desvendamento e 

descobertas, cada pedacinho obedecendo a um 

conjunto de elementos-chaves que se ajustam e se 

adéquam universalmente uns aos outros, como 

numa teia de luminosas revelações matemáticas, e 

assim vamos nos aproveitar apenas das páginas 

específicas: 17 & 48, que nos oferecem material 

suficiente de observação e conclusão, afunilando a 

nossa investigação na centralidade, e abreviando a 

tarefa por força da objetividade, nada perdendo, 

mas ganhando em síntese, já que: 4 representa o 

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

(Vivaldo Filho) & 8 representa o mês (8) da morte 

de São Luis IX (Vivaldo Filho)...  

   Enquanto que o: 17 representa muito bem o dia 

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

Vivaldo Filho (São Luis IX). 
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   Com isso em mente, procuremos nos ajustar às 

devidas páginas (17 & 48) desta impressionante 

obra de Humberto de Campos (Francisco C. Xavier): 

“REPORTAGENS DE ALÉM TÚMULO”, em sua 

rara e HISTÓRICA 1ª. edição, de 1943, pela FEB, 

mesmo porque esta se trata da 17ª. obra 

psicografada por Chico Xavier, que de maneira 

especialíssima tem tudo haver com o nosso 

esquema de Decodificação do Espiritismo: 

 

PRIMEIRO ESQUEMA – PÁGINA # 17 

- A única palavra “número” que aparece dentro 

desse texto dessa específica página (17), e que sob 

todos os aspectos e racionalmente sugere a NOVA 

MISSÃO de São Luis IX /Vivaldo Filho, por um 

encadeamento conseqüente e proposital, como têm 
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sido apresentado até aqui de maneira sistemática e 

por uma metodologia toda particular e plural, pela 

Decodificação Matemática da Codificação do 

Espiritismo, por meio do seu desvendamento dos 

“Sinais”, “Códigos” & “Enigmas” Secretos de 

Deus, e que realmente se trata ele, Vivaldo/Luis IX 

de França, do indiscutível sucessor de Allan Kardec, 

como estudamos no Livro # 47: “EM NOME DE 

ALLAN KARDEC VOL. 2”, que vamos assegurar a 

conexão matemática (ou numérica) com os 

impressionantes fatos da Nova Ciência da 

“Numerologia Espírita”, como vem sendo 

decodificada até aqui: aparece dentro do texto 

corrido desta específica passagem, O IRMÃO 

SEVERIANO, contada do começo da página # 

17 para o final dessa mesma específica e 

simbólica página,  do livro “Reportagens de 

Além Túmulo”, 1ª. edição, de 1943, pela FEB, cai 

sobre a palavra de # 105. 

   Permitam-nos continuar a garimpagem, para 

somente após verificarmos o desfecho: 

- A única palavra “número” que aparece dentro 

desse texto dessa específica página (17), e que sob 

todos os aspectos e racionalmente sugere a NOVA 

MISSÃO de São Luis IX /Vivaldo Filho, por um 

encadeamento conseqüente e proposital, como têm 

sido apresentado até aqui de maneira sistemática e 

por uma metodologia toda particular e plural, pela 

Decodificação Matemática da Codificação do 
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Espiritismo, por meio do seu desvendamento dos 

“Sinais”, “Códigos” & “Enigmas” Secretos de 

Deus, e que realmente se trata ele, Vivaldo/Luis IX 

de França, do indiscutível sucessor de Allan Kardec, 

como estudamos no Livro # 47: “EM NOME DE 

ALLAN KARDEC VOL. 2”, que vamos assegurar a 

conexão matemática (ou numérica) com os 

impressionantes fatos da Nova Ciência da 

“Numerologia Espírita”, como vem sendo 

decodificada até aqui: aparece dentro do texto 

corrido desta específica passagem, O IRMÃO 

SEVERIANO, somente que contada do final da 

página # 17 para o começo dessa mesma 

específica e simbólica página,  de “Reportagens 

de Além Túmulo”, 1ª. edição, de 1943, pela FEB, 

cai sobre a palavra de # 173. 

   Observemos bem agora, e vejamos o que a 

Matemática Divina nos reserva a partir deste novo 

cruzamento de fatos numéricos: 

173 & 105 

Num primeiro momento temos: 

- 1 + 7 = 8: O exato mês (8) de agosto da 

morte de São Luis IX (Vivaldo Filho). 

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

nascimento de São Luis IX (Vivaldo Filho). 

   Quando não podemos nos esquecer de que o # 

17 simboliza de maneira providencial o seguinte: 
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- 10: O exato dia (10) do nascimento de 

Vivaldo Filho (São Luis IX). 

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

de Vivaldo Filho (São Luis IX). 

  

São Luis no seu leito de morte. 
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   Entretanto, de uma maneira toda particular, se 

ajustando de maneira milagrosa sobre a nossa 

tarefa de decodificação, com ares de absoluta 

universalidade, vamos encontrar os seguintes 

fatos da Matemática Divina, dentro de uma obra 

que em si mesma traz a marca genética do número 

17, como a 17ª. obra da lavra mediúnica de 

Chico Xavier, em sua raríssima e HISTÓRICA 1ª. 

edição, de 1943, pela FEB: 

- 1 + 7 + 3 + 1 + 5 = 17... 

   Novamente, nos defrontamos com o sagrado 

número que marca a nova existência material de 

São Luis IX: 

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

Vivaldo Filho (São Luis IX). 

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

de Vivaldo Filho (São Luis IX). 

__________________ 

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

forma septenária é por causa da perfeição que se 

celebra nos dons do Espírito Santo. Descansará - 

diz o santo profeta Isaías - sobre ele, o Espírito 

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

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

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

dos bem-aventurados.” 
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– Santo Agostinho (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: 

    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. 
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________________ 

   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.” 

         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. 

________________ 
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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. 

________________ 

   E se desejássemos fazer mais alguma coisa a 

partir destes números-chaves que DECIFRAMOS 

mais acima: 1 + 7 + 3 + 1 + 5, apenas deixando 

de fora o # 17, pela sua simbologia toda divina e 

toda particular, para somente nos deter nestes: 

3 + 1 + 5  

- 5 + 1 = 6. 

- 6 + 3 = 9. 

Que absolutamente nos evoca o seguinte 

esquema: 

OS ENIGMÁTICOS # 6 & 9: 

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

setembro, do ano de 2012, quando Vivaldo Filho 

iniciou e completou a primeira parte original da 

sua primeira obra pela mediunidade psicográfica, 

propriamente dita, “MENSAGENS DE ALÉM-
TÚMULO”, Espíritos Diversos, pela Coordenação 
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dos Espíritos Elvis Presley & Santa Clara de 

Assis, em homenagem ao livro “VOLTEI”, pelo 

Espírito Irmão Jacob (por psicografia de Chico 

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

9ª. Esfera Espiritual da Terra (Arte em 

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

maior parte das Entidades da Luz que tem lhe 

auxiliado na produção dos livros psicográficos. 
    

   Quando também precisamos nos lembrar do titulo 

de família: São Luis IX (9) de França. 

______________ 
 

   

Vivaldo Filho  

e sua reencarnação passada como  

Luis IX de França 

______________ 
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Vejamos a questão # 9, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

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

inteligência suprema e superior a todas as coisas?  

   “Tendes um provérbio que diz: ‘Pela obra se 

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

procurai o autor. O orgulho é que gera a 

incredulidade. O homem orgulhoso nada admite 

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

mesmo de espírito forte. Pobre ser, que um sopro 

de Deus pode abater!” 

            O poder de uma inteligência se julga pelas suas 

obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a 

Natureza produz, a causa primária é, 

conseguintemente, uma inteligência superior à 

Humanidade. 

            Quaisquer que sejam os prodígios que a 

inteligência humana tenha operado, ela própria tem 

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

maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência 

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

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

Kardec. Os destaques são nossos). 

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

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

Editora da FEB). 

________________ 
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Vejamos a questão # 6, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

    O sentimento íntimo que temos da existência de 

Deus não poderia ser fruto da educação, resultado 

de idéias adquiridas? 

   “Se assim fosse, por que existiria nos vossos 

selvagens esse sentimento?” 

         Se o sentimento da existência de um ser supremo 

fosse tão somente produto de um ensino, não seria 

universal e não existiria senão nos que houvessem podido 

receber esse ensino, conforme se dá com as noções 

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

nossos). 

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

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

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

exemplares – 5/2013, tradução de Guillon Ribeiro, Edição da 

FEB. 

________________ 

 

   Como acabamos de ver, tanto o quadro numérico 

quanto matemático se apresentou com a mesma 

precisão de sempre, cabendo a cada um de nós 

rendermos graças ao Mundo Maior por tão preciosas 

luzes, que acima de tudo vem para engrandecer e 

glorificar o Nome de Jesus de Nazaré, o Mestre e 

Senhor do Mundo. 

_____________ 
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   Uma vez tomando o fôlego necessário, sigamos 

a frente sempre na intenção de realizar o melhor 

pela divulgação do Espiritismo, seja pelo seu 

aspecto cientifico, filosófico ou religioso. 

SEGUNDO ESQUEMA – PÁGINA # 48 

- A única palavra “números” que aparece dentro 

desse texto dessa específica página (48), e que sob 

todos os aspectos e racionalmente sugere a NOVA 

MISSÃO de São Luis IX /Vivaldo Filho, por um 

encadeamento conseqüente e proposital, como têm 

sido apresentado até aqui de maneira sistemática e 

por uma metodologia toda particular e plural, pela 

Decodificação Matemática da Codificação do 

Espiritismo, por meio do seu desvendamento dos 

“Sinais”, “Códigos” & “Enigmas” Secretos de 

Deus, e que realmente se trata ele, Vivaldo/Luis IX 

de França, do indiscutível sucessor de Allan Kardec, 

como estudamos no Livro # 47: “EM NOME DE 

ALLAN KARDEC VOL. 2”, que vamos assegurar a 

conexão matemática (ou numérica) com os 

impressionantes fatos da Nova Ciência da 

“Numerologia Espírita”, como vem sendo 

decodificada até aqui: aparece dentro do texto 

corrido desta específica passagem, O LIVRE 

PENSADOR, contada do começo da página # 48 

para o final dessa mesma específica e simbólica 

página  do livro “Reportagens de Além Túmulo”, 

1ª. edição, de 1943, pela FEB, cai sobre a palavra 

de # 77. 
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   Permitam-nos continuar a garimpagem, para 

somente após verificarmos o desfecho: 

- A única palavra “números” que aparece dentro 

desse texto dessa específica página (48), e que sob 

todos os aspectos e racionalmente sugere a NOVA 

MISSÃO de São Luis IX /Vivaldo Filho, por um 

encadeamento conseqüente e proposital, como têm 

sido apresentado até aqui de maneira sistemática e 

por uma metodologia toda particular e plural, pela 

Decodificação Matemática da Codificação do 

Espiritismo, por meio do seu desvendamento dos 

“Sinais”, “Códigos” & “Enigmas” Secretos de 

Deus, e que realmente se trata ele, Vivaldo/Luis IX 

de França, do indiscutível sucessor de Allan Kardec, 

como estudamos no Livro # 47: “EM NOME DE 

ALLAN KARDEC VOL. 2”, que vamos assegurar a 

conexão matemática (ou numérica) com os 

impressionantes fatos da Nova Ciência da 

“Numerologia Espírita”, como vem sendo 

decodificada até aqui: aparece dentro do texto 

corrido desta específica passagem, O LIVRE 

PENSADOR, somente que contada do final da 

página # 48 para o começo dessa mesma 

específica e simbólica página,  de “Reportagens 

de Além Túmulo”, 1ª. edição, de 1943, pela FEB, 

cai sobre a palavra de # 204. 

   Os fatos positivos da Numerologia Espírita 

vão se desenvolvendo de acordo o momento de 

cada quadro literário, ou seja, como vem sendo 
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apresentado, que pese a substância numérica 

inesgotável em sua universal manifestação, 

já que não podemos deixar de observar que os 

elementos-chaves, sejam eles numéricos, 

literários, ou editoriais, fazem parte de um esquema 

de sinais, códigos, e muitas vezes enigmas secretos 

que, de alguma maneira, se ajustam e se 

associam por seqüências e conseqüências 

matemáticas racionais e lógicas, oferecendo 

aos investigadores de todos os matizes desvendar 

os seus segredos mediante a devassa de suas 

inebriantes e muito bem arquitetadas maquinações, 

que estão fora da competência dos seres humanos 

da Terra!... 

   Mas para que tudo isto? 

   Para que o homem terreno possa compreender 

que existem ocorrências mecânicas, puramente 

naturais, que fazem parte de um especial esquema 

de orientação clarividente, com o desejo de que 

todos venham a se beneficiar com as Revelações 

oferecidas pelos Agentes Divinos do Mundo Maior 

que orientam e regulam as ações e tarefas 

humanas, quando passarão a confiar ainda mais na 

Reencarnação, principalmente por vê-la aqui se 

apresentando de maneira tão saliente, destacada, e 

positiva, e na Mediunidade, já que sem esta 

ferramenta, praticamente, seria impossível 

desenvolver a nossa tarefa, por mais respeitável 
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pudesse se apresentar os estudiosos e os 

investigadores da experiência planetária. 

   Estamos fabricando A Ciência da Concordância 

dos Números, tal como sugerida parcialmente pelo 

Codificador da Doutrina dos Espíritos, apenas 

adoçando ela com os elementos-chaves que se 

encontram ajustados em sua própria obra, tenham 

sido produzidos no século XIX ou XX, já na sua 

personalidade de Chico Xavier, já que nós estamos 

apenas desvendando uma pequenina fração de todo 

o conhecimento relacionado à VOLTA de São Luis 

neste século XX-XXI, quando, em verdade, existe 

toda uma cadeia de evidências numéricas, 

quanto literárias e editoriais, se espalhando por 

toda a obra de Kardec e Chico, quanto na Bíblia 

Sagrada (Antigo e Novo Testamento), que estão 

somente aguardando o momento certo para que 

especialistas possam fazer a sua devida descoberta, 

particularmente com a ajuda de específicos 

programas de computador, quando não é o caso 

de nosso Vivaldo Filho, que vai se arrastando como 

pode na tentativa de revelar nem que seja uma 

gota desse inesgotável manancial de luz divina... 

   Pois bem, sob qualquer aspecto de observação e 

análise, vamos verificando que existe sim uma 

seqüência e um encadeamento todo racional e 

lógico por entre as páginas das obras que temos 

investigado, nem sempre fechando a conta como 

seria o ideal, entretanto os códigos secretos vão 

sendo devidamente decodificados, quando ainda 
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sempre deixamos claro para os nossos leitores, 

como frisamos um pouco antes, que este trabalho 

não está somente sob os cuidados do nosso 

médium-mentor, seria desumano exigir isto dele, 

mesmo porque há de se ter uma ferramenta 

especifica de computador que possa realizar 

tamanha façanha com a precisão e a eficiência 

ideais, fora dos padrões rudimentares do cérebro e 

do corpo humano, mas isso não impede que 

façamos alguma coisa a respeito, deixando para os 

demais estudiosos e interessados o caminho livre 

para que possam vir de boa vontade ao nosso 

encontro, contribuindo com a sua parcela de 

inteligência, cultura e mediunidade. 

 

“O nosso mais respeitoso e sincero abraço a 

todos os professores e estudantes de 

matemática do Brasil, quando carinhosamente 

lhes recomendamos a Jesus Cristo.” 
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Vejamos agora os # 77 & 204, como 

encontramos nesta página # 48: 

- Temos: 7x o # 10: O exato dia (10) do 

nascimento de Vivaldo Filho (São Luis IX). 

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

de Vivaldo Filho (São Luis IX). 

Sob qualquer ponto de vista matemático, a 

universalidade se mantém intacta! 

__________________ 

 “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.” 

__________________ 

Temos o # 6 (2 + 4) & 4 + 8 = 12 

O ENIGMÁTICO # 6: 

   O exato mês seis (6) de junho, do ano de 2012, 

quando Vivaldo Filho iniciou a primeira parte 

original da sua primeira obra pela mediunidade 

psicográfica, propriamente dita, “MENSAGENS DE 
ALÉM-TÚMULO”, Espíritos Diversos, pela 
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Coordenação dos Espíritos Elvis Presley & Santa 

Clara de Assis, em homenagem ao livro 

“VOLTEI”, pelo Espírito Irmão Jacob (por 

psicografia de Chico Xavier/FEB). 

    

   Quando precisamos nos lembrar do titulo de 

família: São Luis IX (9) de França. – # este, o 

9, de setembro, de finalização dessa mesma obra 

em homenagem ao livro “VOLTEI”, quando 

enigmaticamente invertido aparece como o # 6, 

de junho. (Nota: 6 + 1 + 2 = 9. A conta fecha.) 
 

________________ 

  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 – 5/2013, Guillon Ribeiro, FEB. 

________________ 
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REAFIRMANDO A REALEZA ESPIRITUAL DA 

NOVA CIÊNCIA ESPÍRITA DOS                   

NÚMEROS SECRETOS DE DEUS 

 

 

_____________ 

   Não esgotamos o assunto, é certo. 

   Apenas trouxemos mais um pequeno tijolo ao 

grande edifício do Espiritismo-Ciência. 

  

ANDRÉ LUIZ 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 16 de janeiro de 2018) 
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   Nota do médium: Vejamos que este exemplar que 

André Luiz acabou de investigar, é original em sua 

primeira edição do ano de 1943: 

- 1 + 9 = 10: O exato dia (10) do nascimento de 

Vivaldo Filho (São Luis IX). 

- 4 + 3 = 7: O exato mês (7) de julho do nascimento 

de Vivaldo Filho (São Luis IX). 

   E tão impressionante quanto esta precisa 

decodificação acima, é saber que este simbólico livro 

foi o 17º. da carreira mediúnica vitoriosa de Francisco 

C. Xavier, segundo dados fornecidos no: “100 Anos de 

Chico Xavier – Fenômeno Humano e Mediúnico”, 

Carlos A. Baccelli, Editora LEEPP, 1ª. edição, 2010. 

   O envolvente quadro de universalidade numérica 

pela “Numerologia Espírita”, dentro das obras 

mais respeitáveis do mundo cristão-mediúnico, vai se 

desenvolvendo a cada nova investigação. 
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________________ 

 

 

Eu sou o Caminho, a Verdade  

e a Vida. 

– Jesus (João 14,6) 

________________ 
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_________________________ 

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

verdade.” 

– Santo Agostinho                             

(354–430 d.C.) 

_________________________ 

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

O CÓDIGO SECRETO DA BÍBLIA 
 

   A coisa aconteceu por acaso. Descobriu-se 

utilizando-se técnicas de criptografia que 

acontecimentos importantes estavam presentes na 

Bíblia de forma criptografada. Passou-se então a 

investigar mais detidamente o assunto, e constatou-

se que mais e mais fatos estavam previstos de 

forma oculta na Bíblia, principalmente no TORAH, o 

Pentateuco ou os primeiros livros da Bíblia escritos 

por Moisés. O Pentágono pesquisou o assunto e 

criou-se até um programa de computador que ai 

sim revelou de forma inquestionável e 

reconhecida pelos cientistas, que de fato a Bíblia 

era um código que tinha a previsão dos 

acontecimentos futuros. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aur%C3%A9lio_Agostinho
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Chico Xavier: A Reencarnação de Abraão, Moisés, João Batista 

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

    

   Baseado nessa descoberta, foi constatado com 

antecedência de mais de um ano, o assassinado do 

primeiro ministro de Israel, Yitzhak Rabin, e 

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

e de fato foi assassinado um ano depois de 

acordo com o que fora previsto no código 

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

permaneceu oculto. Agora, decifrado com ajuda do 

computador, poderá vir a revelar nosso futuro. 
 

 
 

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

 
 

   O código foi descoberto por um matemático 

israelense, que provou o fato publicando as 

provas num jornal científico de renome, e 

confirmado por matemáticos famosos no 

mundo todo. 
 

   O livro publicado sobre esse assunto é a primeira 

descrição completa de uma descoberta científica 

que pode vir a mudar o mundo, relatada por um 

repórter cético, não-religioso, que acabou fazendo 

parte da história. 
 

   O código de três mil anos de idade prevê fatos 

que aconteceram milhares de anos depois de a 

Bíblia ter sido escrita. Prevê assassinato dos dois 

Kennedy, a bomba da cidade de Oklahoma, a 

eleição de Bill Clinton - tudo desde a Segunda 

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

colisão de um cometa com Júpiter. 
 

    
 

O CÓDIGO SECRETO DO 

ESPIRITISMO 

Coube aos investigadores científicos internacionais 

averiguar a autenticidade dos códigos secretos na 

Bíblia... No Brasil, senão aos veneráveis estudiosos 

do Espiritismo, com certeza que caberá aos sérios e 

competentes acadêmicos a tarefa de dar 

notoriedade aos sagrados Códigos Secretos de 
Deus na Terceira Revelação. 

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

biblia.html    
 

   Artigo acessado da Internet pelo médium em 16/12/216, e 
devidamente adaptado para aqui. 

_________________________ 

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

Allan Kardec e Chico Xavier 

 

 

Allan Kardec: A Reencarnação Passada de 

Francisco Cândido Xavier:                                         

O Espírito da Verdade 

O Diretor Geral das Atividades Mediúnicas de 

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

PARA MAIS UMA VEZ VIRMOS A REALÇAR TODA A PROCEDENCIA 

DIVINA DA MEDIUNIDADE DE SÃO LUIS DE FRANÇA, AGORA 

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

QUANDO PROCURAMOS, ANTES DE TUDO, DESTACAR A OBRA DO 

ESPÍRITISMO, POR ALLAN KARDEC E FRANCISCO CÂNDIDO 

XAVIER, JÁ QUE AMBAS AS PERSONAGENS SE FAZEM PRESENTES EM 

TODO O CONJUNTO DE REVELAÇÕES MATEMÁTICO-ESPIRITUAIS QUE 

ATÉ AGORA TEM SIDO DISPONIBILIZADAS PELA BONDADE DE NOSSO 

SENHOR JESUS CRISTO.  

– ANDRÉ LUIZ (ESPÍRITO) 

 

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

septenária é por causa da perfeição que se celebra nos dons 

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

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

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

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

aventurados.” 

 

– Santo Agostinho 

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

Antonio Fazendo, Lisboa, Verbo, 1974. 
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_________________ 

   Procurando fortalecer o nosso serviço de estudo mediúnico e de 

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

ao nosso encontro direto com os leitores encarnados um pouco mais 

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

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

pequeno, mas muito sugestivo extrato, que cremos será de 

grande valia para que os nossos devotados espíritas, pesquisadores 

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

motivo qualquer, não terão condições de estudar mais detidamente 

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

alta confiabilidade das palavras dos Benfeitores Espirituais 

(desencarnados e encarnados – estes últimos, em estado de 

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

reencarnação atual de São Luis de França: 

   Agora nos perguntamos: “Será realmente que esses dados 

histórico-matemáticos seriam “apenas” uma mera 

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

acaso, verdadeiramente, não existe. 

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

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

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

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

Lucas, seja ele material ou moral, sem qualquer desfavorecimento 

descabido para com outros irmãos de serviços mediúnicos ou 

mesmo a qualquer ensejo de favorecimento especial à sua própria 

personalidade espiritual, vejamos que o próprio Senhor Jesus nos 

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

   É de todo certo que muitos apressadinhos (os espíritas, 

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

verdadeiros “fiscalizadores” do Espiritismo-Experimental, bravios, 

irritadiços e arrogantes, questionando a incontestável realidade dos 

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

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

evidências matemáticas, exatamente por acreditarem que “outros 

tantos milhões de criaturas encarnadas no solo da Terra também 

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

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

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

perfeita alusão à sua condição de principal Provedor Genético 

da Sagrada Genealogia do Cristo, assunto este já muito 

bem (matematicamente) documentado na maioria das suas 65 

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 66 livros de 

inquestionável valor doutrinário para o Espiritismo, versando de 

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

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

excelentes investigadores da Reencarnação, da Mediunidade e da 

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

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

de informações filosóficas, científicas e religiosas que fazem parte 

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

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

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

 

   Por este mesmo motivo que, particularmente, nos acautelamos no 

sentido de trazer aos nossos modestos estudos o que podemos 

caracterizar como: “cruzamento de datas e acontecimentos 

matemáticos específicos” que marcaram não apenas a vida 

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

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

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

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

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

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

mesmo assunto, embora de maneira diversificada, como o exemplo 

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

Davi), num entrelaçamento aritmético assustadoramente 

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

História, facultando desse modo uma maior precisão 

numérico-circunstancial em torno da “Aritmética 

Reencarnacionista” aqui em exposição, e um mapa matemático 

perfeito indicando as suas programações reencarnatórias, mediante 

cálculos precisos, embora muito simples de serem feitos. 

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

mediúnica do nosso tarefeiro encarnado, abstração feita de sua vida 

quase apostolar, quase de insulamento e demasiadamente sofrida 

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

disposição diuturnamente, e agora na produção do presente 

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

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

para a Vida Material de meus irmãos. 

   Por outro lado, pela surpreendente semelhança do talhe facial 

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

Filho e São Luis, como apresentado nas fotografias que ilustram 

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

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

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

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

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

como ficou evidente nos registros fotográficos 

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

ficar tranqüilos em relação ao testemunho prosopográfico 

dos personagens em análise, tanto do passado quanto do 

presente (qualquer perícia mais aprofundada neste campo da 

técnica policial e criminalística deverá levar em consideração outros 

tantos aspectos de natureza Mediúnica, Médica, e forçosamente 

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

uma prova material, mesmo que circunstancial, e 

documental, particularmente em torno da “Reencarnação 

Programada da Família Real de França” do século XIII, 

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

na Obra São Luis IX”. 

    

     

   Segundo os nossos Amigos Espirituais, o saudoso médium Ranieri não 

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

Gutenberg, O pai da Imprensa. 

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

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

versão de 16/01/2018, em “PASSAGEM DE LUZ”. 
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Segundo nos informa o Espírito Rafael A. Ranieri (que quando encarnado, 

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

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

estudos da Reencarnação, visto que está aparelhada por diversas 

ferramentas matemáticas que poderão elucidar alguns dos grandes 

“enigmas” sobre as Vidas Sucessivas. 

_________________ 

Numa análise estritamente científica, e até mesmo doutrinária, 

com total isenção de animo, qualquer sério estudioso da 

Reencarnação verificará que o que estamos assistindo aqui é um 

caso (matematicamente) comprovado de Vidas Sucessivas.  

_________________ 
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FIM DA SEGUNDA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelo Espírito                                                    

André Luiz                                                          

Com Espíritos Amigos   
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A OBRA PRIMA DA MEDIUNIDADE DE VIVALDO P. S. FILHO 

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

 
 

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

 

Irmã Rosália (Espírito) 

 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 07 de fevereiro de 2015) 

    
   Nota do médium: A Beata, Irmã Rosália Rendu (1786-1856), trata-se da reencarnação da 

Rainha Isabel de Aragão, considerada pela Igreja Católica como a Rainha Santa de Portugal. 

    
   Poderemos apreciar sua participação na Codificação Espírita, pela mensagem “A caridade 

material e a caridade moral”, Capítulo XIII, item 9, de O Evangelho Segundo o 
Espiritismo, de Allan Kardec. 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20031109_rendu_photo.html
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A REENCARNAÇÃO PROGRAMADA DE 

SÃO LUIS DE FRANÇA 
 
   Este precioso e rico trabalho sobre as Vidas Sucessivas do 

Espírito São Luis de França, está disseminado em várias obras 

mediúnicas por nosso intermédio, configurando-se num serviço 

espiritual da mais elevada moral, pois os Espíritos da Vida Maior 

que nos dirigem as faculdades mediúnicas são os mesmos que 

orientaram os trabalhos gloriosos de Allan Kardec, na França, 

quanto os do inesquecível médium Francisco Cândido Xavier, em 

Pedro Leopoldo e Uberaba, Minas Gerais, no Brasil. 

________________ 
 

   
 

No seu livro "VIDA PRETÉRITA E FUTURA", o conceituado 

psiquiatra, professor, e cientista indiano, Dr. Emendra N. Banerjee (PhD), 
apresenta um impressionante caso de reencarnação comprovada onde 

uma única pessoa (Alan Lee) se lembra de ter vivido dezesseis (16) 
vidas passadas, tudo muito bem documentado cientificamente. 

 

________________ 
 

Vivaldo P. S. Filho 
(médium) 
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A REENCARNAÇÃO PROGRAMADA DE  

SÃO LUIS DE FRANÇA 

 

       
 

   Num trabalho psicográfico precioso, quão exaustivo, “SÃO LUIS IX – O 

APÓSTOLO ESPIRITUAL DA CODIFICAÇÃO ESPÍRITA”: 

apresentado em TRÊS VOLUMES: 1 (296 pág.), 2 (206 pág.), e 3 (235 pág.), 

que se prolongou pelo período de quinzes meses consecutivos, quase que 

ininterruptos, pelo fato mesmo do sensitivo encarnado ter se empenhado à 

tarefa mediúnica até nas noites e madrugadas em que os Autores Espirituais 

lhe transmitiam orientações, conselhos e instruções de elevado valor histórico, 

científico e moral, à Luz do Consolador Prometido, o querido tarefeiro espírita 

Vivaldo P. S. Filho descortinou para o mundo dos mortais algumas de suas 

vidas passadas, amealhadas de informações precisas e mediante um acervo 

incontável de provas matemáticas (e imagens fotográficas), somente acessíveis 

às mentalidades sinceramente devotadas às ocorrências de natureza 

reencarnacionista, mediante uma lúcida, quão sólida, compreensão das Obras 

de Allan Kardec e Francisco C. Xavier, por meio do estudo e da reflexão, da 

análise e da observação atenta de que todos nós, encarnados e desencarnados, 

nos movemos e nos manifestamos segundo a Vontade Suprema do Criador, de 

maneira invariavelmente Diversa e Múltipla. 

   A obra, magnânima por si só, com um total de 737 páginas, fruto do labor 

de várias Entidades Luminosas da Vida Mais Alta, intercala conceitos científicos 

da Mecânica Reencarnatória com inúmeras mensagens carregadas de 

simplicidade, eloqüência e puro vigor Espiritual (de Allan Kardec, Cárita, Lady 

Di, Indira Gandhi, Lavoisier, Neio Lúcio, Emmanuel, Eurípedes Barsanulfo, José 

Herculano Pires, Inácio Ferreira, Bezerra de Menezes, Veneranda, Maria 

Santíssima, Jesus Cristo, dentre outros Mensageiros Celestes), impregnadas da 

palavra sempre luminosa do Evangelho de Nosso Senhor. 



              Livro # 66: “PASSAGEM DE LUZ” – Espírito Mme. E. d´Espérance/Vivaldo Filho 
 

 
116 

Ed. e-book:  
2018 

   É certo que não temos aqui um romance histórico com episódios marcantes 

da vida passional dos seus principais personagens, rei Luis IX de França, rainha 

Branca de Castela, rainha Margarida de Provença e princesa Margarida de 

França, porém um compêndio verdadeiramente enciclopédico que traz em seu 

conjunto, pelo esforço das Magnânimas Entidades da Luz, o que podemos 

denominar, conceitualmente: “Os Arquivos Vivos da Monarquia Divina”, 

facultando aos amigos do solo planetário compreender, um tanto mais, que 

tanto na Terra, quanto no Infinito Céu de Deus, o destino da ALMA Imortal 

estará sempre atrelado às ocorrências de ordem moral, psíquica, cultural, 

comunitária e social, mediante a palavra sempre luminosa do Profeta de 

Nazaré, de que “HÁ VÁRIAS MORADAS NA CASA DE MEU PAI”. 

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

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

   Nota do médium: Para uma compreensão total do assunto, será imprescindível que o 
estudante de Espiritismo também se reporte ao nosso "Reencarnação Programada & 
Múltipla na Obra São Luis IX" (269 pág.), assim como nos demais livros de nossa lavra 
mediúnica. 
 

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

   

                          André Luiz                                               Vivaldo Filho 

 

“Dá-se o mesmo com a questão que nos ocupa, cujas diversas partes foram tratadas 

separadamente, depois coligidas num corpo metódico, quando puderam ser reunidos 

materiais suficientes. Esta parte da ciência espírita mostra desde já que não é uma 

concepção sistemática individual, de um homem ou de um Espírito, mas produto de 

múltiplas observações, que tiram sua autoridade da concordância existente 

entre elas”. – Allan Kardec 

(“Revista Espírita”, Ano IX, março de 1866, Introdução ao estudo dos fluidos 

espirituais, parte I, 1ª. edição, FEB, 2004). O destaque é nosso. 

OS ARQUIVOS DIGITAIS (EM E-BOOKS) DOS TRÊS VOLUMES ESTÃO 

DISPONÍVEIS PARA OS INTERESSADOS: INTEIRAMENTE GRATIS! 

O Site Espírita do Médium Vivaldo P. S. Filho: 
http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus 

No Facebook: www.facebook.com/vivaldopfilho 

http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus
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ESTA É A CONTINUAÇÃO DO FANTÁSTICO      

LIVRO MEDIÚNICO:  

"SÃO LUIS IX – O Apóstolo Espiritual da 

Codificação Espírita” 
 

São Luis de França REVISITADO 

 

 

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

na Bíblia Sagrada!... 
LANÇAMENTO OFICIAL EM NOSSO SITE ESPÍRITA EM            

09 DE NOVEMBRO DE 2016 EM COMEMORAÇÃO AOS          

20 ANOS DA MEDIUNIDADE DE VIVALDO P. S. FILHO  
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A CONTINUAÇÃO E O COMPLEMENTO DA OBRA 
ORIGINAL SOBRE SÃO LUIS IX 

  "SÃO LUIS IX - REVISITADO" 
 

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

  

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

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

   Além das inúmeras Entidades da Vida Maior que auxiliam 
os Autores Espirituais deste novo compêndio de luz, dentro 
do conjunto da obra, foram adicionados capítulos muito 
particulares assinados pelos veneráveis Espíritos Hernani 
G. Andrade e do Prof. José Herculano Pires, que fazem 
importantes Revelações Matemáticas muito bem 
documentadas, como capturadas na versão original do 

DVD: "Pinga-Fogo COM CHICO XAVIER" (na versão 

elaborada em 2006 pelos COMPETENTES PRODUTORES 
DA VERSÁTIL HOME VIDEO, sob o comando de Oceano 
Vieira de Melo), sobre a vida passada de Vivaldo Filho como 
O Poeta dos Escravos, Castro Alves, assim também como 
São Luis de França. 
 

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

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

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

Livro # 26: 433 pág.  
  

 LANÇAMENTO OFICIAL EM NOSSO SITE ESPÍRITA                           

EM 09 DE NOVEMBRO DE 2016: 
 

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

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

UM SÉRIO ESTUDO SOBRE                     

MÉDIUNS E MEDIUNIDADE 

     

Com o auxílio, pelo menos, dessas três (3) obras da lavra mediúnica 

de Vivaldo P. S. Filho, cremos que os médiuns da atualidade, e mesmo 

do futuro, tanto quanto os demais sérios investigadores da Alma 

Humana, haverão de conhecer, um pouco mais, sob os diversificados 

aspectos da Mediunidade com Jesus Cristo, e devidamente 

embasados no pensamento racional e lúcido, amoroso, e todo moral 

de Allan Kardec e Chico Xavier, que, naturalmente, podem vir a servir 

de grande auxílio para o desvendar dos Grandes Mistérios do Mundo 

Psíquico e Mental da Criatura e do Universo.  

– André Luiz (Vivaldo Filho) 

As obras mediúnicas de Vivaldo P. S. Filho       

“Os Espíritos Superiores tem trazido pela nossa modesta 

mediunidade algumas das mais surpreendentes revelações 

espirituais sobre Mediunidade e as Vidas Sucessivas, quando 

temos tido a oportunidade de verificar a autenticidade das 

informações reencarnatórias por uma série de dados e evidências 

matemáticas precisas, e que estão de acordo com as orientações 

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

 

    

André Luiz está de volta neste novo lançamento: Livro # 25:  

“Um Novo Amanhecer - Volume 3”                                     

E com a graciosa e competente participação da Mentora Elizabeth 

d´Espérance e outros grandes Espíritos da Vida Maior!!! 

OS ARQUIVOS DIGITAIS (EM E-BOOKS) DOS LIVROS 

PSICOGRAFADOS PELO MÉDIUM ESTÃO DISPONÍVEIS PARA 

OS INTERESSADOS: INTEIRAMENTE GRATIS! 

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

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

No Facebook: www.facebook.com/vivaldopfilho 

http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus
http://www.facebook.com/vivaldopfilho
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Lançamento______________ 
 

  
 

Ensinamentos  

Espíritas 
Pelo Espírito William Stainton Moses 

(220 pág.) 

Livro # 25 
 

   Esse grande Instrutor da Vida Mais Alta está de 

volta! Depois de ter realizado o seu primeiro Livro 

# 3 pela psicografia de Vivaldo Filho, "A RIGOR 

TUDO É MEDIUNIDADE", em parceria com outros 

Benfeitores do Além, está aqui apresentando outros 

tantos Amigos Espirituais que tecem comentários e 

reflexões acerca do nosso inadiável compromisso 

com Jesus Cristo, sejamos espíritas ou não. 
 

Veremos também a palavra sempre iluminada 

do Espírito Allan Kardec, além de um minucioso 



              Livro # 66: “PASSAGEM DE LUZ” – Espírito Mme. E. d´Espérance/Vivaldo Filho 
 

 
124 

Ed. e-book:  
2018 

Estudo Matemático-Doutrinário seu sobre a 

reencarnação passada de São Luis de França 

como o grande governador e profeta José do 

Egito, numa impressionante conexão de fatos da 

Matemática Divina entre a gloriosa "BÍBLIA 

SAGRADA" (pela Tradução Brasileira, na edição 

2013, com o copyright de 2010) e "O EVANGELHO 

SEGUNDO O ESPIRITISMO", pela Edição Histórica 

da FEB, com tradução de Guillon Ribeiro, 

configurando-se em mais um novo episodio nesse 

intrigante estudo de "Sinais" e "Códigos" 
Secretos de Deus do Espiritismo. 

 

   Emocionantes surpresas aguardam aqui todos os 

interessados sobre a Mediunidade, a Reencarnação, 

e a Vida Espírita, que estejam com o seu coração 

aberto para as Novas Revelações da Vida Espiritual 

Superior da Terra. 
 

 

LANÇAMENTO OFICIAL 

REALIZADO EM 06 DE DEZEMBRO DE 2016. 
 

OS ARQUIVOS DIGITAIS (EM E-BOOKS) DOS LIVROS 

PSICOGRAFADOS PELO MÉDIUM VIVALDO P. S. FILHO 

ESTÃO DISPONÍVEIS PARA OS INTERESSADOS: 

INTEIRAMENTE GRATIS! 

 

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

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

No Facebook: www.facebook.com/vivaldopfilho 

_______________________ 

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

BY A FALANGE DA VERDADE – OBRA INTEIRAMENTE GRÁTIS – 12/2016   

http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus
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Do Médium Vivaldo P. S. Filho 

Decodificando a 

Codificação 
 

 

    
 
 

Pelo Espírito  

André Luiz 
Livro # 49 (133 pág.) 

  

   Meus filhos e minhas filhas do coração! 
 

   Mais uma vez estamos aqui, agora 

ofertando aos nossos amados irmãos terrenos 
algo da palavra de ANDRÉ LUIZ, este 
generoso benfeitor da Vida Mais Alta que 

tanto tem feito pela Cultura Espírita no mundo 
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de matéria densa, quando, também, o vemos 

fazer os seus serviços de amor e instrução do 
Lado de Cá da Vida, sempre com aquela 
generosa expressão de cuidado, para não 

chocar os filhos da Terra por meio de imagens 
e palavras agressivas, já que do seu coração 
amigo e fraternal, acima de tudo, 

encontramos entendimento e solidariedade. 
 

   E é dessa maneira, solidariamente, que se 
manifesta este Livro # 49, endereçado aos 
corações humanos pela Mediunidade com 

Jesus, e fazendo com que todos nós sempre 
estejamos vivendo pelo calor da Terceira 
Revelação, que nos manda estudar, sim, mas 

que também nos orienta a amar mais ainda. 
 

   Como das vezes anteriores, vamos ver 
como Deus programa matematicamente as 

nossas vidas, deixando bem claro que Ele, o 
Todo-Poderoso, nos guia os passos pelo 
Universo. 

Veneranda (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
 (Salvador/BA, 29 de agosto de 2017) 

________________ 
 

André Luiz desvenda mais alguns impressionantes “Códigos” 

Secretos de Deus, dessa vez na “Revista Espírita”, de Allan 

Kardec, e no “Religião dos Espíritos”, de Emmanuel (Chico 

Xavier), em edições da FEB,  oferecendo-nos a                                 

Decodificação da Codificação do Espiritismo. 
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TAMBÉM EM COMEMORAÇÃO AOS              

160 ANOS DO ESPIRITISMO,                           

NASCIDO EM PARIS, FRANÇA, DIA 18 DE ABRIL DE 1857.  

  

André Luiz e seu médium baiano Vivaldo P. S. Filho 

Lançamento Oficial realizado 
 em  29 de  agosto  de  2017 

 O ARQUIVO DIGITAL (EM E-BOOK) ESTÁ DISPONÍVEL 

PARA OS INTERESSADOS: INTEIRAMENTE GRATIS! 

 

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

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

No Facebook: www.facebook.com/vivaldopfilho  

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

BY A FALANGE DA VERDADE – OBRA INTEIRAMENTE GRÁTIS – 08/2017   
 

http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus
http://www.facebook.com/vivaldopfilho
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Do Médium Vivaldo P. S. Filho 

Memórias da Vida Eterna 
______V O L U M E 2______                                                 

 

 
 

Pelo Espírito  

Santa Brígida da Suécia 
Livro # 56 (127 pág.) 

 

Com NEIO LÚCIO 
 

   Este novo livro, que tem a Coordenação 
Espiritual das sábias Entidades da Vida Maior: 

Santa Brígida da Suécia & Neio Lúcio, vem 
complementar à obra anterior, o Livro # 21, 
ambas ilustrando as Mensagens Espirituais em 
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capítulos inéditos com um estudo primoroso 

do Espírito de Indira Ghandi sobre à atual 
reencarnação de São Luis IX (já reencarnado 
em solo brasileiro), que à época da 

Codificação do Espiritismo foi o Presidente 
Espiritual da “Sociedade Parisiense de 
Estudos Espíritas”, auxiliando e orientando 

de mais perto os sagrados serviços de Allan 
Kardec junto à Falange da Verdade, isto a 

partir da 1a. edição de 2010 do livro: "100 

Anos de Chico Xavier", do médium Carlos A. 

Baccelli, pela Editora LEEPP, de Uberaba, 
Minas Gerais. 
 

  
 

“A obra inteira de Chico Xavier é um tesouro bendito 
que os Céus trouxe para a Terra, para que os seres 

encarnados pudessem, mesmo que de relance, 
pressagiar a sua entrada na Vida Celestial: ao servirem 

com Amor e pela Instrução.”                            
 

– Neio Lúcio 
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_______________________ 
 

  
 

_______________________ 
 
 

   Aqui, neste livro-luz,  temos mensagens 

espirituais de alguns dos mais importantes 
líderes políticos e religiosos do mundo, 
novamente: Abraham Lincoln, Lady Di, 

Deodoro da Fonseca, Winston Churchill, 
Charles de Gaulle, Juscelino Kubitscheck, 
Nelson Mandela, Mikhail Gorbachev, 

Martin Luther King, Jr, e Indira Ghandi, 
quanto outras lindas pérolas doutrinárias 
assinadas por Veneranda, Ramiro Gama, e 
Elvis Presley, e naturalmente pela própria 

Autora Espiritual da obra, Santa Brígida. 
 

Uma obra imperdível. 
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TAMBÉM EM COMEMORAÇÃO AOS              

160 ANOS DO ESPIRITISMO,                           

NASCIDO EM PARIS, FRANÇA, DIA 18 DE ABRIL DE 

1857, E DO NASCIMENTO DE ALLAN KARDEC                      

EM 03 DE OUTUBRO DE 1804.  

   

Santa Brídiga e seu médium baiano Vivaldo P. S. Filho 

Lançamento Oficial realizado 
 em 22 de outubro de 2017 

 O ARQUIVO DIGITAL (EM E-BOOK) ESTÁ DISPONÍVEL 

PARA OS INTERESSADOS: INTEIRAMENTE GRATIS! 

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

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

No Facebook: www.facebook.com/vivaldopfilho  

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

BY A FALANGE DA VERDADE – OBRA INTEIRAMENTE GRÁTIS – 10/2017   

http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus
http://www.facebook.com/vivaldopfilho
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Do Médium Vivaldo P. S. Filho 

André Luiz APRESENTA 

São Luis IX & Elizabeth d´Espérance 
 

 

     
 
 

Pelo Espírito André Luiz 

Livros # 58 (119 pág.) & 59 (128 pág.). 
  

   Uma NOVA e imperdível coleção composta por 2 VOLUMES 

ESPECIAIS que trazem preciosas investigações matemáticas sobre 
as Vidas Sucessivas destes grandes mártires e heróis do Evangelho 
de Jesus Cristo, São Luis de França & Elizabeth d´Espérance, ambos 
atualmente Reencarnados no Brasil, um adepto da Doutrina Espírita e 
atuando como médium, e a outra como uma devota adepta do 
Catolicismo, mas ambos sinceramente imbuídos de se elevarem para 
Deus,  principalmente por já saberem que são ALMA GÊMEA uma da 
outra, e que propõem comemorar os CINCO (5) ANOS de tarefas 
psicográficas de Vivaldo P. S. Filho, quando em junho de 2012 ele 
passou a receber de maneira mais ostensiva as cartas espirituais dos 
Mensageiros da 9a. Esfera Espiritual da Terra (Arte em geral ou 
Cultural e Ciência). 
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   Estes são livros pequenos, mas cheios de graça. 

   Estes são livros simples, mas carregados de 

encanto. 

   Os atrativos principais aqui são a Reencarnação 

e a Mediunidade, não somente pelo nosso 

pequenino interprete mediúnico, mas os que foram 

produzidos originalmente pelo coração e pela mente 

de dois dos inesquecíveis servidores da Causa Cristã 

pela Terceira Revelação, estamos falando de Chico 

Xavier, Hernani G. Andrade, e ainda de 

Hemendra Nath Banerjee, que tem aqui seus 

livros investigados pela sabedoria incontestável de 

ANDRÉ LUIZ, que sempre está a movimentar os 

seus neurônios espirituais na direção de tudo o que 

é Belo e Bom, quando lhe reverenciamos a 

capacidade aguda de discernir sobre qualquer tema 

cientifico, por mais humilde que este grande 

benfeitor possa se apresentar. 

________________ 
    

ALÉM DAS BELÍSSIMAS E ESCLARECEDORAS 

MENSAGENS DOS ESPÍRITOS SUPERIORES NESTES 

VOLUMES, COMO: EMMANUEL, BEZERRA DE 

MENEZES, SÃO BARTOLOMEU, HUMBERTO DE 

CAMPOS, SÃO LUIS, VENERANDA, E ELVIS 

PRESLEY, SÃO APRESENTADOS NOVOS E 

MINUCIOSOS ESTUDOS MATEMÁTICOS QUE 

ATESTAM A VERACIDADE DOS INEBRIANTES FATOS 

DA NUMEROLOGIA DIVINA DENTRO DAS 

OBRAS: "INSTRUÇÕES PSICOFÔNICAS", 

"VOZES DO GRANDE ALÉM", DE CHICO XAVIER, 

"REENCARNAÇÃO NO BRASIL", DO PROF. DR. 

HERNANI G. ANDRADE, E ”VIDA PRETÉRITA E 

FUTURA”, DO DR. (PhD) H. N. BANERJEE,   EM 

SUAS RARAS E HISTÓRICAS 1A. EDIÇÕES (PELA 
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FEB, PELA CASA EDITORA O CLARIM,  E PELA 

EDITORA NORDICA), QUANDO ENTÃO VEREMOS 

RESSURGIR OS "SINAIS" & "CÓDIGOS" 
SECRETOS DE DEUS DO ESPIRITISMO 

INSERIDOS NO CONTEXTO EDITORIAL DESTES 

MAGNÍFICOS LIVROS DO ESPIRITISMO. 

 

   
 

   Estes Livros # 58 & 59 são mais um legado dos 

Céus para os amantes do Espiritismo, que vem 

promovendo no Mundo Material o conceito real de 

se fazer Ciência, sempre pelas mãos abençoadas de 

Jesus Cristo, e dos seus Mensageiros Celestes. 

Veneranda 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

 (Salvador/BA, 02 & 17 de novembro de 2017) 
 

LANÇAMENTOS OFICIAIS                                                                                                                                                    

REALIZADOS EM:                                                 

02 & 16 DE NOVEMBRO DE 2017. 
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TAMBÉM EM COMEMORAÇÃO AOS              

160 ANOS DO ESPIRITISMO,                           

NASCIDO EM PARIS, FRANÇA, DIA 18 DE ABRIL DE 1857.  

  

André Luiz e seu médium baiano Vivaldo P. S. Filho 

Lançamentos Oficiais realizados 
 em 02 & 16 de novembro de 2017 

 O ARQUIVO DIGITAL (EM E-BOOK) ESTÁ DISPONÍVEL 

PARA OS INTERESSADOS: INTEIRAMENTE GRATIS! 

 

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

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

No Facebook: www.facebook.com/vivaldopfilho  

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

BY A FALANGE DA VERDADE – OBRA INTEIRAMENTE GRÁTIS – 11/2017   

 

http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus
http://www.facebook.com/vivaldopfilho
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MENSAGENS ESPÍRITAS 

   

O médium e pesquisador baiano Vivaldo P. S. Filho apresenta uma 

série de mais de 60 obras psicográficas, em E-BOOKS: 

Completamente: Grátis!! 

_____________________ 

 Numa série de comoventes e inspiradoras Mensagens Espirituais 

sobre Ciência, Filosofia e Religião (inéditas), os Amigos da Vida 

Maior, em grande parte da 9ª. Esfera Espiritual da 

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

esclarecem e animam os corações humanos, sempre desejosos que 

se encontram de transmitir aos companheiros encarnados na Terra: 

mais Amor e mais Carinho, mais Educação e mais Orientação, com 

palavras carregadas não somente de grandes verdades, mas, acima 

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

identificam, desde hoje, com as formosas promessas de Paz, 

Fraternidade e Solidariedade do Divino Profeta, Jesus de Nazaré. 

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

 

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

No Facebook: www.facebook.com/vivaldopfilho 
  

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

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

lavra mediúnica de:  

Francisco Cândido Xavier 



              Livro # 66: “PASSAGEM DE LUZ” – Espírito Mme. E. d´Espérance/Vivaldo Filho 
 

 
138 

Ed. e-book:  
2018 

BY A FALANGE DA VERDADE 

 

  

Felizes na terra realmente são aqueles que já 

encontraram na Caridade e no Amor o ideal de suas 

vidas, obedecendo ao mandamento maior que é o de 

amar a Deus sobre todas as coisas. 

Não adianta resmungar ou chorar, creditando a nossa 

má sorte no mundo a impiedade das supostas 

obsessões espirituais, quando, na verdade, elas até nos 

ajudam na tomada de consciência para a melhor, 

embora seja muito mais agradável viver em paz pelo 

amor, e criar asas de liberdade pelo bem praticado. 

Espírito Elvis Presley                            
Vivaldo P. S. Filho (médium)                               

(Salvador/BA, 16 de janeiro de 2018) 

By Elizabeth d´Espérance/A FALANGE DA VERDADE                                                                      

(SEM FINS LUCRATIVOS – 01/2018) 
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