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______________________ 

Deixemos para trás toda tendência à melancolia, confiando que o 

Cristo nos abriga em seu divino manto de luz, para que os nossos 

dias sejam sempre alegres, tal qual a sua mensagem de fé.                                                                         

– Santo Agostinho 

______________________ 
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______________________  

    As imagens e os pequenos extratos apresentados em nossos trabalhos 

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

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

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

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

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

financeiro. 

 

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

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

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

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

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

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

______________________  

 

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

Nos serviços de compreensão, não peça para 

que seu visinho suba até você. Aprenda a 

descer até ele e ajude-o. 

  

Imagem ilustrativa de uma edição antiga                                                                                                                       

capturada da Internet.  

– André Luiz 

(André Luiz, cap. 31, pág. 89: Agenda Cristã, REVELE-SE,                  

da 1ª. edição, 3ª. reimpressão, Francisco Cândido Xavier,  

Editora FEB, 02/2009). 

___________________ 
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Relatos de um Médium Espírita 

Estudem os fatos impressionantes da                           

Mediunidade de Vivaldo P. S. Filho                             

sob a ótica de:  

Allan Kardec & Francisco C. Xavier 

       

No Livro # 1 (166 pág.):  

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

Francisco Cândido Xavier & Adolfo B. Menezes 

 

________________ 



           Livro # 100: “Reflexões de Santa Isabel de Aragão” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
5 

Ed. e-book:  
2019 



A OBRA PRIMA DA MEDIUNIDADE DE 
VIVALDO P. S. FILHO 

Pelos Espíritos de André Luiz, Hernani G. Andrade 

& Canuto de Abreu 
 

    
 

   Neste trabalho memorável de pesquisa & 

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 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20031109_rendu_photo.html
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que está por Detrás do Véu de Isis, em relação aos 

incontáveis “SINAIS” & “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 ao 

tempo de Allan Kardec foi 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, além de ter sido as reencarnações de 
Isabel da Hungria e a de Isabel de Portugal. 

 

   Poderemos apreciar a sua participação na Codificação 
Espírita, pela mensagem “A caridade material e a 
caridade moral”, Capítulo XIII, item 9, de O Evangelho 
Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. 
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Santa Isabel de Aragão, ou simplesmente Veneranda, como ela é 
mais conhecida na Doutrina Espírita, trata-se do nosso segundo 

mais graduado Diretor Espiritual.  
    

   Este livro, o primeiro dos muitos que viriam a seguir 
versando sobre este mesmo tema, o da VOLTA do Rei 
Santo de França, foi inicialmente psicografado em 
outubro (10) 2013, percorrendo vários meses de recepção 
mediúnica e de pesquisa, quando, finalmente, em junho (6) 
de 2015 ele foi dado à publicidade (virtual) pela Internet, 
para o público em geral, sedo dividido em 3 Volumes 
(737 pág.) por recomendação de um companheiro espírita, 
visto que por ser uma obra muito extensa poderia se tornar 
cansativa para a leitura do espírita e espiritualista comum, 
segundo esse mesmo generoso irmão de crença espírita 

que nos orientou a dividi-lo. 
 

    Uma coleção imperdível, rica em revelações numéricas & 
literárias inéditas acerca de algumas das Vidas Sucessivas 
de São Luis IX, e que merece ser estudada com afinco. 

SEMPRE 'GRÁTIS' EM NOSSO SITE ESPÍRITA: 

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

 

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

O Presidente Espiritual da                                                     

‘Sociedade Espírita de Paris’,                    

ao tempo da Codificação Espírita com 

Allan Kardec, no século XIX.  

   

Uma das encarnações passadas do médium             

baiano Vivaldo P. S. Filho. 

__ São Luis IX (9)__                                         

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

______****______ 
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EDIÇÃO HISTÓRICA ESPECIAL # 100 
 

                     
 

Por André Luiz Com Espíritos Amigos                                                                     
 

Santa Isabel de Aragão               

Uma das encarnações futuras de Maria, Mãe de Jesus.  

Médium Vivaldo P. S. Filho                                              

Uma das encarnações futuras de São Luis de França. 

     

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

“Se não tivesse caridade, tudo isso de                                        

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

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

“Reflexões de Isabel”, foram capturadas em fontes 

diversas da Internet e em obras da literatura espiritualista. Por isso, 

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

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

solidariedade e fraternidade, desprovido também de qualquer 
desejo, por parte do médium  Vivaldo P. S. Filho, de aferir 

qualquer lucro financeiro. 
 

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

   Este livro, que tem a Autoria Espiritual de André 

Luiz & Espíritos Amigos, vem complementar as 

obras anteriores lavra mediúnica de Vivaldo P. S. Filho 

que fazem referência à atual Missão do Espírito São 

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

Codificação Espírita, foi o Presidente Espiritual da 

“Sociedade Espírita de Paris”, orientando de mais 

perto os sagrados serviços de Allan Kardec junto à 

Falange da Verdade.  
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ESTAMOS EM COMEMORAÇÃO DOS                                 

162 ANOS DO ESPIRITISMO                           

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

 

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

Espíritos em 1857. 

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

trabalho precisa continuar”... E dentro desse ritmo 

continuado de serviço empolgante e trabalho 

renovador, os nossos Benfeitores da Vida Maior dão 

continuidade à obra deles mesmos, que não pode ter 

solução de continuidade!... 
    
 

 Quem desejar reproduzir partes de meus livros 

mediúnicos, poderão o fazer sem impedimento 

algum, apenas solicitamos a generosidade de citar a 

nossa específica obra como a fonte de consulta. 
 

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

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

 
    

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

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

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

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

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

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

 
                                               

   Meus irmãos de caminhada! Esta é uma regra que deve 

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

da Mediunidade (Sempre) Gratuita, pois não há 

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

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

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

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

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

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

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

 

– Neio Lúcio 
 

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

_____________________ 

 

O Médico-Amigo de Chico Xavier! 

  

Prezado amigo Vivaldo, 

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

que estão trabalhando nas Universidades. Dentre muitas delas 

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

Gerais, existem grupos estudando a Espiritualidade À LUZ DA 

MEDICINA...  

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

levantarão contra o seu livro por nele existirem obras 

polêmicas, que alguns irmãos “ainda não devidamente 

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

– ELIAS BARBOSA 

(Comentário antes de sua desencarnação prematura,                                                     

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 RACIONALIDADE 

TODA ESPIRITUAL, QUE ENVOLVE SENSIBILIDADE 

E SENTIMENTO, MORAL E ÉTICA, RELIGIÃO E 

RELIGIOSIDADE, QUE SÃO AS FERRAMENTAS 

IDEAIS PARA QUE POSSAMOS AFERIR A 

AUTENTICIDADE DOS FENÔMENOS DA 

REENCARNAÇÃO PROGRAMADA & “MÚLTIPLA”, 

PELOS PROCESSOS NATURAIS DA LÓGICA E DA 

SABEDORIA, DO CONHECIMENTO E DA EDUCAÇÃO, 

SEMPRE FRUTOS DE UMA MENTALIDADE SADIA, DE 

UM CORAÇÃO PURO, E DE UMA ALMA CARIDOSA.  

     

A Equipe da Verdade 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

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

ocupa, cujas diversas partes foram tratadas 

separadamente, depois coligidas num corpo 

metódico, quando puderam ser reunidos 

materiais suficientes. Esta parte da ciência 

espírita mostra desde já que não é uma 

concepção sistemática individual, de um 

homem ou de um Espírito, mas produto de 

múltiplas observações, que tiram sua 

autoridade da concordância existente 

entre elas.” 

  

– Allan Kardec 

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

1866, Introdução ao estudo dos fluidos espirituais, 

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

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

Médium Vivaldo Filho 

 

Vivaldo Filho concedendo uma entrevista à conceituada jornalista 

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

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

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

   O Espírito Allan Kardec, que é o nosso mais 

graduado Benfeitor Espiritual – muito embora ele tenha 

preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica 

como Chico Xavier, às vezes, e segundo as circunstâncias 

psíquicas que envolvem cada comunicado, ou seja, a 

depender da natureza mental e emocional do diálogo, 

faz questão de se fazer perceber com a personalidade 

marcante do grande Codificador do Espiritismo, o que 

naturalmente me deixa completamente envolvido pela 

emoção e pela sensibilidade de sua presença sempre 

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

apresentado pela nossa Nova Ciência da 

“Numerologia Espírita”, se constitui tão somente 

de um simbólico apêndice, um detalhe mesmo, devotado 

ao interesse de expressar uma vestimenta nova, ou antes, 

uma roupagem atual, e específica, da já conhecidíssima 

“Numerologia”, reconhecendo ele o caráter muito 

particular, quanto muito valoroso, desta emblemática 

Ciência dos Números, que acreditamos, tanto eu mesmo 

quanto os meus amorosos Amigos Espirituais, ser um belo 

veículo de averiguação das ainda Desconhecidas e 

Grandes Verdades da Criação Universal, dentro das suas 

disciplinas particulares e especializadas. 

 

(Sob a orientação de André Luiz) 
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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 da Vida Maior, embora ele 

tenha preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica 

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

circunstâncias psíquicas que envolvem o comunicado, ou seja, 

a natureza mental e emocional do diálogo que vamos 

mantendo, quanto doutrinária, faz questão de se fazer perceber 

com a personalidade do grande filósofo grego Pitágoras, o Pai 

da Numerologia, COM A INTENÇÃO DE NOS ILUSTRAR 

ACERCA DAS INÚMERAS POSSIBILIDADES DO PSIQUÍSMO 

HUMANO-ESPIRITUAL, DANDO-NOS A CERTEZA DE QUE 

OS NOSSO ESPÍRITO, ESTEJAMOS ENCARNADO OU 

DESENCARNADO, EM DETERMINADAS CIRCUNSTÂNCIAS 

E SITUAÇÕES, POSITIVAMENTE, PODEM ACESSAR O SEU 

PASSADO PRÓXIMO OU MESMO MUITO REMOTO, MESMO 

QUE ESTE PASSADO REMONTE AOS MILÊNIOS DO 

TEMPO E DO ESPAÇO SOBRE A FAÇE DA TERRA OU DO 



           Livro # 100: “Reflexões de Santa Isabel de Aragão” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
21 

Ed. e-book:  
2019 

INVÍSIVEL, não desconsiderando que os Espíritos infelizes e 

altamente intelectualizados, mas embrutecidos pela maldade, 

mesmo que temporária seja essa maldade, também tem como 

acessar as suas ou mesmo as nossas INÚMERAS memórias 

pregressas, quando, neste caso particular, procuram devassar 

determinados conhecimentos arquivados e mantidos de 

maneira quase mecânica em determinadas regiões do nosso 

corpo caloso que tenhamos assimilado no tramite natural de 

nossa evolução intelectual, levando em consideração que 

muitas fraquezas morais e emocionais que aparentemente já 

foram esquecidas por nós também possam ser de seus 

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

CARATER DE  “NOVO”, agora apresentado pela Nova 

Ciência da “Numerologia Espírita”, segue 

apenas o ritmo natural da Evolução do Conhecimento, que 

está sempre sujeito a novas interpretações e a uma maneira 

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

absoluta necessidade de lhe reformular os conceitos básicos. 

 

   Neste nosso caso, apenas apresentamos uma roupagem 

atual, num competente corpo de Doutrina Decifratória, da 

eficiente Numerologia de Pitágoras, reconhecendo, ele, o 

caráter muito particular, quanto muito valoroso, desta Ciência 

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

do grande Instrutor EMMANUEL, pela psicografia de Chico 

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

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

benfeitor:  

   

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

obra mediúnica: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – A Revelação 

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

vez, apresentamos uma importantíssima opinião do grande 

médium Chico Xavier sobre o tema da Numerologia: 

 

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

Reencarnação Programada, ou seja, aquela seguindo 

princípios de origem Superior, atentem para a importância do 

extrato que retiramos da obra “Chico Xavier: encontros no 

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

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

nos traz uma verdadeira pérola de Emmanuel (por Chico 

Xavier) para uma melhor compreensão de nossos 

apontamentos à luz da Espiritualidade, que ora nos assiste e 

transmitem-nos as informações acima, lembrando ainda que 

o extrato a seguir foi encontrado dias após a elaboração do 

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

própria, acredito na influência dos números na vida das 

pessoas, ou da comunidade. A Bíblia contém citação 

freqüente de certos números, por exemplo: a criação do 

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

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

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

ponto se pode crer na presença dos números em nossas 

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

de significações, que demanda estudos adequados com a 

supervisão de especialistas do assunto. Não disponho de 

elementos para confirmar ou negar as assertivas das 

autoridades que se manifestam nessa área de investigações 

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

renascimento já trazemos, por inspiração dos Benfeitores 

Espirituais que nos assistem, a influência dos números de 

que estejamos necessitados para que a vida nos conceda o 

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

domínio de nossos conhecimentos. (...). 

Nota do médium: Os grifos são meus. 

 

 

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

confirmação da verdade.” 

– Santo Agostinho (354–430 d.C.) 

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

 

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

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

A nossa sincera homenagem à minha preciosa mãezinha:                                                                

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

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

  
                  1973                        Século XXI 

 

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

   A semelhança facial entre a rainha Branca de Castela e Maria 

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

Em nome dos meus Benfeitores Espirituais dedico esta obra à 

minha querida mãezinha Maria Isaura C. Cabral.  

– Vivaldo P. S. Filho 

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

“Numerologia Espírita” 

       

   A “Numerologia Espírita” nada mais é que 

o desenvolvimento natural do Espiritismo, pois não se dá ao 

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

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

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

DEUS, invariavelmente, inseridos em todo o ecossistema de vida 

planetária, dos encarnados e dos desencarnados, bastando-nos 

apenas que lhes devassemos a intimidade da maneira 

matematicamente correta, que é através da própria obra 

Espírita, de Allan Kardec & Francisco Cândido Xavier, 

especialmente estas, pela própria natureza dos seus 

inquestionáveis méritos mediúnicos quanto científicos, assim 

como da Bíblia Sagrada (Antigo e Novo Testamento). 

     

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

encarnados no mundo possam se balizar da melhor maneira 

possível diante das inumeráveis incógnitas do Mundo Oculto e do 

Plano Material, também. 

 

   Não temos dúvidas de que todo o nosso labor mediúnico, 

pelo médium Vivaldo, haverá de dar bons frutos dentro e 

fora do nosso meio doutrinário, pois se consideramos o 

Espiritismo uma Doutrina eminentemente Evangélica, não 

podemos nos esquecer de que Allan Kardec a conduziu 

também de maneira cientificamente racional e lógica.  



           Livro # 100: “Reflexões de Santa Isabel de Aragão” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
29 

Ed. e-book:  
2019 

 
 

Dr. Inácio Ferreira 
 

   Nota do Médium: O empolgante texto acima foi pinçado 

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

com a devida adaptação para este livro de André Luiz Com 

Espíritos Amigos. 
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Vivaldo P. S. Filho (Salvador, Bahia, 10 de julho de 1964 — é um médium 
espírita com 23 anos de tarefas na Seara de Jesus, e com 100 livros (e-

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

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Humberto_de_Campos_(Maranh%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1886
http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus/bio
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EDIÇÃO HISTÓRICA ESPECIAL # 100 
 

Apresentação # 1 

  

O ESPÍRITO DE 'CHICO XAVIER' NA 

MEDIUNIDADE DE VIVALDO P. S. FILHO 
 

   Obrigado, muito obrigado amoroso Benfeitor! Por 

estar me dando, a parir de sua alma amiga e 

generosa, a oportunidade de ser um dos médiuns 

da 'Falange da Verdade', que tanto tem me 

felicitado, porque, para qualquer espírita, por mais 

simplória que seja a sua condição moral, não 

haverá de existir maior alegria que não seja a de 

servir, contigo, caro irmão, na Eterna Seara de 
Deus!... 

   Que Oxalá o proteja, e lhe garanta a cobertura 

espiritual para que possas continuar sendo o amigo 

muito querido de todos, visto que de seu coração 

nada mais recebemos senão: paz, saúde e luz. 
 

   Viva Chico Xavier, a Reencarnação de Allan 

Kardec! 

Vivaldo P. S. Filho                               
(Salvador/BA, 30 de junho de 2019) 

Em Lembrança do 17º. Aniversário da Desencarnação               
de Francisco C. Xavier. 
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   Nota do médium: Esta mensagem foi postada por 

mim em nossa Pagina & Perfil do Facebook no dia 

30/06/2019, para celebrarmos a passagem da 

desencarnação de Francisco C. Xavier, ocorrida em 

30/06/2002, mensagem esta que me foi inspirada pelo 

querido Espírito André Luiz. 

 

 
    

   Quem já pode vasculhar alguma coisa de nossa 

bibliografia mediúnica, já deve ter visto que o nosso 

Livro # 1: “MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS – 

Relatos de um Médium Espírita”, tem a Coordenação 

Espiritual de Chico Xavier, em parceria com Elizabeth 

d´Espérance & Dr. Bezerra de Menezes, isto numa 

época na qual eu sequer cogitava de ser um real 

médium de psicografia, visto que este meu primeiro 

trabalho, a rigor, foi produzido a partir de minhas 

observações clarividentes, clariaudientes, de efeitos 
físicos, de psicofônia e de viagem astral, que levou 

cerca de dezessete (17) anos para ser totalmente 

concluído, aliás, um esforço mediúnico que me deu a 

capacidade, ou antes, a sintonia necessária com o 

Espírito de Chico Xavier, para que ele, mais a frente, 
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viesse a me aparecer como o principal Guia de minhas 

faculdades psíquicas.  
    

   Pelo que sinto, esses iniciais 17 anos de acertos e 
desacertos mediúnicos, com o dedicado estudo da 

Doutrina Espírita, foram necessários para a realização 

dos livros (virtuais) que tenho recepcionado desde o 

mês de junho (6) do ano de 2012. 
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Vivaldo, sua mãezinha Maria Isaura e sua adorada irmã Morgana Rúbia. 

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

já publicados (virtualmente) e inteiramente “grátis”, sempre na lembrança 
evangélica do: “DAÍ DE GRAÇA O QUE DE GRAÇA RECEBESTES”, 
realizando o seu esforço psíquico de maneira independente, sem sentir 

necessidade de estar filiado a instituições doutrinárias formalizadas, ou não. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Humberto_de_Campos_(Maranh%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1886
http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus/bio
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EDIÇÃO HISTÓRICA ESPECIAL # 100 
 

Apresentação # 2  

 

 
_________________ 

 

   M. C. Boa noite, meu amigo Vivaldo P. S. Filho. Ao terminar 

de ler o livro 99, não poderia deixar de comentar sobre a grandeza 

de Deus nas nossas vidas, só Ele mesmo para permitir que uma 

obra tão maravilhosa como essa pudesse chegar até nós.  

   Obrigada à vc e à Espiritualidade Maior, e que Deus abençoe a 

todos. Abraço carinhoso. 

_________________ 

   Muito obrigado, de coração mesmo, querida M., 

pelas suas palavras tão doces, e fico feliz por ver 

que você reconhece a mão dos Bons Espíritos 

conduzindo a produção de mais esta obra, pois sem 

a ajuda decisiva deles eu jamais poderia realizar 

esse feito, especialmente por eu me reconhecer 

quase que em total desvalia física e espiritual...  

   A vida atual, também, tem me sido muito difícil, 

carregada de grandes problemas pessoais, assim 

como ocorre com qualquer outra pessoa na Terra, 

sendo médium ou não, mas mesmo com isso, não 

esquecendo também que Deus vela por cada um de 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005382528810
https://www.facebook.com/vivaldo.psfilho?hc_location=ufi
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nós, vamos procurando realizar a nossa modesta 

missão com estes livros (virtuais), sempre "grátis" 

para todos e seguindo a passagem Evangélica que 

nos recomenda: "DAI DE GRAÇA O QUE DE 

GRAÇA RECEBESTE” (Mateus 10:8), para fazer tão 

somente a alegria dos que já sentem Jesus Cristo 

batendo às portas do seu próprio coração!...  

 

   Que o Senhor lhe pague por palavras tão 

carregadas de amizade e estima!!! 

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

Sob a Inspiração de André Luiz 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 04 de julho de 2019)  
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Hippolyte Léon Denizard Rivail; Lyon, 3 de outubro de 1804 — Paris, 31 de 

março de 1869) foi um influente educador, autor e tradutor francês. Sob 

o pseudônimo de Allan Kardec, notabilizou-se como o codificador 

do Espiritismo (neologismo por ele criado), também denominado de Doutrina Espírita. 

Foi discípulo do reformador educacional Johann Heinrich Pestalozzi e um dos 

pioneiros na pesquisa científica sobre fenômenos paranormais (mais notoriamente 

a mediunidade), assuntos cuja investigação costumava ser considerada inadequada. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lyon
https://pt.wikipedia.org/wiki/3_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1804
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
https://pt.wikipedia.org/wiki/31_de_mar%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/31_de_mar%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/1869
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Autor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tradutor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Franceses
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pseud%C3%B4nimo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espiritismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Neologismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doutrina_Esp%C3%ADrita
https://pt.wikipedia.org/wiki/Johann_Heinrich_Pestalozzi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paranormal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mediunidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Allan_Kardec
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EDIÇÃO HISTÓRICA ESPECIAL # 100 
 

 

   Embora as múltiplas dificuldades vivenciadas 

pelo nosso Vivaldo, que podemos dar cem por cento 

de certeza se tratar da atual Reencarnação de São 

Luis, dificuldades estas que geralmente acometem 

todo o médium que verdadeiramente se dispõe a 

servir com o Senhor, vamos aqui entregando ao 

estimado leitor de sua/nossa obra psicográfica o 

Livro # 100, – também de maneira totalmente 

grátis, sem que exista de sua parte ou da nossa 

qualquer interesse financeiro, cumprindo a cristica 

profecia do: DAÍ DE GRAÇA O QUE DE GRAÇA 

RECEBESTE (Mateus 10:8)! –, que acima de 

qualquer coisa preza pela caridade, pelo sentido 

máximo da solidariedade como deve ser vivida por 

qualquer um que já esteja associado, pelo coração, 

à Doutrina Espírita, com isso esperamos que cada 

um em particular possa aproveitar das belezas da 

Vida Maior, em termos de Amor e Instrução, que 

aqui são oferecidas em forma de claras mensagens 

morais e de preciosos apontamentos científicos de 

Decodificação, que, como sabemos, vem da parte 

de Deus!... 
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   Não temos muito que falar a respeito do nosso 

médium-mentor, já que muita coisa a respeito de 

seu fraternal coração e da sua aguda capacidade de 

raciocínio tem sido dita, entretanto, como ficará 

mais uma vez evidenciado por meio de novos 

estudos sobre os Códigos Secretos de Deus pelo 

Espiritismo, de sã consciência, precisamos desfazer 

alguns entraves psicológicos que foram forjados 

desde algum tempo, quando começaram a dizer 

aqui e ali que o médium, somente por estar na 

condição de reencarnado, não haveria de merecer 

da parte dos seus Guias Espirituais o carinho e a 

consideração que, a rigor, deve ser uma condição 

de estima entre todos aqueles que prezam pela 

gentileza na Terra, quanto mais numa relação de 

amizade real Entre os Dois Mundos, e dentro 

desse principio é que vamos oferecendo ao seu 

valoroso Espírito toda estima que lhe devemos, pelo 

menos, desde que foi o “Presidente Espiritual da 

Sociedade de Paris” (Revista Espírita, Ano IX, 

1866, pág. 127 & 128, Tradução de Evandro Noleto 

Bezerra, 1ª. edição, FEB, 9/2004).  

   Meus filhos! A Obra é do Cristo, mas o serviço 

pertence a todos aqueles que já procuram se 

desprender de uma existência unicamente pessoal, 

para ir ao encontro dos que mais sofrem. 

Allan Kardec                                     
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 03-04 de julho de 2019) 
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   Nota do médium: Quem está na Doutrina há algum 

tempo, tem tomado conhecimento da informação de 

que Chico Xavier fora a reencarnação de Allan Kardec, 

embora muitos companheiros espíritas ainda não 

aceitem esta idéia, não sabendo nós por qual motivo 

isso se deva, entretanto, de minha parte mediúnica, 

posso dar o meu testemunho psíquico de que ele, 

Chico, foi sim a reencarnação do grande mestre de 

Lyon, até porque as evidências numéricas-chaves 

que temos encontrado inseridas na obra do Espiritismo 

nos oferecem a prova divina, e decisiva, de que este 

maravilhoso fato sobre a volta de Kardec, segundo a 

Reencarnação (Matematicamente) Programada, é 

mesmo verdade. 

 

   Quanto ao fato de ele, o generoso mestre, ter tocado 

novamente neste assunto ‘das minhas grandes 

dificuldades pessoais’, não posso negar que ele esteja 

mais do que certo (risos), mesmo porque, desde que a 

obra original: “São Luis IX” vem sendo divulgada 

pela internet, os meus zelosos Amigos Espirituais tem 

tido o maior cuidado em comentar sobre a minha vida 
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pessoal, deixando evidenciado para os demais médiuns, 

como forma de exemplo, que por mais que estejamos 

passando por problemas de ordem financeira, com 

inúmeras dividas, ou mais ou menos endividados – 

isso, porque o medianeiro é um ser humano como 

qualquer outro, que pode incorrer em problemas dessa 

ordem como qualquer pessoa sobre a face da Terra, em 

vista de que a existência humana, geralmente, nos 

oferece mais oportunidades de obtenção de dor do que 

de prazer material! –, por problemas mais ou menos 

graves de saúde, às voltas com familiares ou amigos 

difíceis, enfim, experimentando a amarga solidão que o 

plano material, na maioria das vezes, nos oferece, 

especialmente quando já estamos em busca da nossa 

iluminação interior, não poderemos jamais deixar de 

oferecer o nosso testemunho ao serviço que Jesus nos 

concedeu, pela mediunidade, de fazer o bem, pois será 

pelo próprio exemplo de desprendimento de si mesmo 

que os trabalhadores da mediunidade conseguirão alçar 

vôos para Além desta insignificante morada planetária, 

sim, insignificante, porque se formos pensar no tipo de 

vida que nos aguarda para depois da morte carnal, no 

caso de termos feito a caridade, independentemente 

da nossa condição pessoal de riqueza ou de pobreza, de 

alegria ou de tristeza, a existência humana quase que 

se pulveriza diante dos nossos olhos, e sentidos.  

   Façamos o melhor ao nosso alcance, claro, mas não 

esqueçamos de que estamos apenas iniciando a nossa 

caminhada rumo ao infinito, até porque se os Espíritos 

Amigos forem esperar da gente alguma condição de 

infalibilidade ou de perfeição, embora a recomendação 

evangélica seja essa, vamos acabar nos danando do 

lado de cá da Vida, pois somente estamos a caminho 
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de alcançarmos esta perfeição e esta infalibilidade, que 

a meu ver somente Deus possui, enquanto que nós 

devemos ter mesmo é a boa intenção e a atitude, 

mesmo que muito pequenina, de fazer o melhor que 

possamos, pelo nosso bem e pelo bem das demais 

criaturas, com o Cristo Amigo em nosso coração. 
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PRIMEIRA PARTE 

André Luiz Entrevista 

__________ 
 

   

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha & Chico 

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

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

do Espaço Geográfico Espiritual do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde na sua 

generalidade eles residem e trabalham, da referida 

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

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica 

obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André 

Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de 

Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora 

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

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

numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, 

que nasceu e reside atualmente na Cidade de São 

Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os 

Santos), Brasil, já que o projeto das belas 

Revelações Espirituais em torno de algumas de 

suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu 

conhecimento, ou não, por força da natureza 

transcendental do projeto em andamento estar 

alinhado ao número nove (9), referente ao mês 

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

pupilo mediúnico concluiu, a rigor, o seu primeiro 

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

ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, com a 

Coordenação Espiritual de Elvis Presley & Santa 

Clara de Assis, já debatido em obras anteriores de 

sua lavra psicográfica, e que foi produzido em 

homenagem ao livro “VOLTEI”, pelo Irmão Jacob 

(Chico Xavier/FEB). 

   

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

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

pelo Espírito Santa Brígida da Suécia. 



           Livro # 100: “Reflexões de Santa Isabel de Aragão” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
46 

Ed. e-book:  
2019 

               Entrevistando 

Isabel de Aragão                                        

    

Pelo Espírito André Luiz                                                                              

Entrevista realizada no lar do médium                        

Vivaldo P. S. Filho nos dias 07-08 de julho de 2018. 
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1) Querida Benfeitora, que sei poder chamar 

simplesmente de amiga, gostaria de lhe 

agradecer, e ao nosso amigo Vivaldo, por 

poder fazer parte dessa nova empreitada, que 

é a de realizar o Livro # 100, o que, 

pessoalmente, me enche de felicidade, pois 

nós dois sabemos o quanto temos batalhado, 

em Equipe, para que o amado médium-

mentor pudesse chegar até aqui e concluir 

esta pequenina-grande tarefa, que, a rigor, 

nem era ele quem deveria ter encampado...- 

Risos dos dois. 
 

R- A gratidão que tens deve endereçar 

imediatamente ao Espírito da Verdade, já que 

sem a sua tolerância e atenta assistência, 

para com as nossas imensas limitações 

morais e físicas, seria impossível que 

chegássemos até aqui, então, meu bom 

amigo, rendamos graças a Deus, a Jesus e ao 

Espírito de Allan Kardec/Chico Xavier por hoje 

estarmos celebrando, mesmo que de maneira 

muito singela, pois que o nosso médium, 

praticamente, vive em completa reclusão, 

endereçando a sua quase total capacidade 

mental e física ao serviço que ele abraçou há 

mais de 23 anos, a produção e a entrega do 

100º. LIVRO MEDIÚNICO DA LAVRA DE 

SÃO LUIS REENCARNADO! 
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Evidentemente, que cada um de nós, na 

condição de desencarnados ou encarnados, 

cada um dentro de suas possibilidades, 

colaboramos com o conjunto, que, se Deus 

permitir, haverá de enriquecer a mente e, 

principalmente, o coração de muitos 

leitores e leitoras que já se afinam conosco 

pela intermediação de Vivaldo! 

 

2) O que você teria a nos dizer a respeito dos 

espíritas que, em grande monta, estão se 

esquivando dos seus compromissos para com 

a Mediunidade com Jesus, preferindo perder 

seu precioso tempo com bebidinhas de final 

de semana? 
 

R- A situação beira às raias do absurdo, 

sem contar que estes mesmos irmãos e irmãs 

de crença espírita, antes de reencarnarem, 

pediram para virem com a mediunidade em 

auto grau de expansividade, e uma vez se 

‘aconchegando’ com as facilidades terrenas 

acabam se entregando a esses encontros 

semanais, quando não quase que diário, com 

pessoas de natureza muito comprometida 

com os vícios de toda a espécie, que nos faz 

orar intensamente por eles, mais até do que 

o normal, por já pressentirmos o desfecho 

infeliz para as suas irresponsabilidades. 
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Evidentemente, que não estamos aqui na 

condição de juízes perversos, cheios de 

orgulho e somente desejando fazer justiça 

com as próprias mãos, ou com as próprias 

palavras, quando a maioria de nós mesmos 

tem muito ainda o que penitenciar em relação 

aos seus erros e equívocos de outras vidas, 

mas não podemos permitir que a nossa 

timidez moral seja motivo de desculpa para 

que eles, ou quem sabe até nós mesmos, 

continuem a cair fragorosamente diante desta 

missão tão bendita, e que deveria, desde 

sempre, ser vivida de maneira santa, assim 

como nos esclareceu Allan Kardec, em O Livro 

dos Médiuns.  

 

3) Realmente, uma vez a gente falando dessa 

maneira, e tocando num assunto tão 

melindroso para a Doutrina, podemos passar 

a impressão de que estamos querendo que as 

pessoas, que são particularmente médiuns 
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com tarefas definidas, se transfigurem em 

seres absolutamente de luz a toque de caixa, 

repentinamente, mas o que temos em mente 

é somente lhes alertar do quanto poderá ser 

comprometedor para eles esse tipo de ação, o 

do esquecimento quase completo de suas 

responsabilidades no campo muito delicado e 

complexo da ação mediúnica, então, nos fale 

mais um pouco a esse respeito, pode ser? 
 

R- Com certeza, estimado amigo. 

Infelizmente, os nossos irmãos sediados na 

Crosta planetária se acostumaram de maneira 

demasiada (risos) a serem tratados como 

crianças indefesas, quase que em completa 

distonia das responsabilidades pessoais no 

que diz respeito a quase tudo, especialmente 

no trato com a sua própria elevação moral, 

assim qualquer coisa que falemos de maneira 

mais enérgica, mesmo procurando lhes fazer 

o bem, acaba por chocar demasiadamente o 

coração “ingênuo” de cada um deles... 
 

Se de um lado não temos qualquer pretensão 

de lhes prescrever um meio imediato de 

melhorarem de vida espiritual, certamente 

que por outro lado estamos orando sempre 

para que busquem, o quanto antes, o refugio 

para si mesmos na mensagem sempre 

luminosa e esclarecedora do Espiritismo, 

especialmente quando estes mesmos irmãos, 
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especialmente os que já transitam pelos 

nossos arraiais espíritas, tem alguma 

sensação íntima de possuírem algum tipo de 

mediunidade, sim, porque no vasto campo do 

nosso psiquismo as manifestações da vida 

psicológica poderão aparecer para nós de 

múltiplas maneiras, inclusive pela intuição 

mais ou menos ou muito bem sentida. 
 

 
 

Compreendemos que para as pessoas em 

geral, que não se inteiraram ainda sobre as 

nossas imensas possibilidade mentais, visto 

que transitam por outras agremiações do 

conhecimento e do sentimento religioso, fica 

algo difícil de aceitar a mediunidade, e por 

isso acabam se sentido fora do contexto 

espiritual (real), entretanto estamos aqui nos 

reportando aos amigos e às amigas que já 

possuem algum conhecimento acerca do que 
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estamos tratando, da MEDIUNIDADE, e por 

esta razão, cremos, que já deveriam estar 

mais ou menos ajustados com o pensamento 

cristalino de Allan Kardec ou com o de 

Chico Xavier, salvo raras exceções, assim 

nada mais justo do que “puxarmos um 

pouco as orelhas de uns e de outros” 

(risos) na tentativa de lhes despertarem para 

a grande luz que lhes evoca o cérebro, e 

especialmente o coração, a cada momento da 

atual existência. 
 

Evidentemente, e como bem nos já disse um 

grande Benfeitor Espiritual, pelo médium 

Carlos A. Baccelli: “Pior do que não fazer 

nada é fazer mal feito.” 
 

Visto isso, deixemos que cada um siga pelo 

seu próprio caminho, até porque você, meu 

caro André, também já sentenciou por meio 

do amado e amoroso Chico: “AFORA TU 

MESMO NINGUÉM TE DECIDE O DESTINO.” 
 

Que não haja duvida, de que nosso interesse 

maior é o de incentivarmos os espíritas, 

encarnados e desencarnados, a estudarem, 

compreenderem melhor, e vivenciarem a sua 

mediunidade, que poderá ser um enorme 

agente de socorro para muitos, inclusive para 

eles mesmos. 

Entrevista realizada, por ANDRÉ LUIZ, no lar do 

médium nos dias 07 & 08 de julho de 2018. 



           Livro # 100: “Reflexões de Santa Isabel de Aragão” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
53 

Ed. e-book:  
2019 

FIM DA PRIMEIRA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelo Espírito André Luiz                                                         

Com  
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SEGUNDA PARTE 

As Mensagens dos 

 

__________ 
 

   

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha & Chico 

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

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

do Espaço Geográfico Espiritual do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde na sua 

generalidade eles residem e trabalham, da referida 

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

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica 

obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André 

Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de 

Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora 

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

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

numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, 

que nasceu e reside atualmente na Cidade de São 

Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os 

Santos), Brasil, já que o projeto das belas 

Revelações Espirituais em torno de algumas de 

suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu 

conhecimento, ou não, por força da natureza 

transcendental do projeto em andamento estar 

alinhado ao número nove (9), referente ao mês 

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

pupilo mediúnico concluiu, a rigor, o seu primeiro 

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

ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, com a 

Coordenação Espiritual de Elvis Presley & Santa 

Clara de Assis, já debatido em obras anteriores de 

sua lavra psicográfica, e que foi produzido em 

homenagem ao livro “VOLTEI”, pelo Irmão Jacob 

(Chico Xavier/FEB). 

   

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

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

pelo Espírito Santa Brígida da Suécia. 
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Elvis Aaron Presley (Tupelo, 8 de janeiro de 1935 — Memphis, 16 de 

agosto de 1977) foi um famoso músico e ator norte-americano, mundialmente 

denominado como o Rei do Rock e com a alcunha de "Elvis, The Pelvis", pela 

forma extravagante, mas ousada como dançava e se mexia, adquirida na 

década de 50. Elvis também foi um dos pioneiros do rock and roll. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tupelo_(Mississippi)
https://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1935
https://pt.wikipedia.org/wiki/Memphis_(Tennessee)
https://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1977
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ator
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apelidos_honor%C3%A1rios_na_m%C3%BAsica_popular
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alcunha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rock_and_roll
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley
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EDIÇÃO HISTÓRICA ESPECIAL # 100 
  

OBSERVANDO O TEMPO,                  

COMO ELE É PRECIOSO!  
Capítulo # 1  

 

   O nosso objetivo principal deverá ser sempre o de 

nos elevarmos para Deus, fazendo de tudo ao nosso 

alcance, dentro dos princípios do bem, para que a 

nossa ‘subida’ seja conquistada, passada a passada, 

por meio de ações, verdadeiramente, caridosas e 

solidárias, compreendendo que o coração da gente, 
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antes de qualquer coisa, deverá sempre está 

batendo em sintonia com o coração misericordioso e 

compassivo de Nosso Senhor, que por sua vez nos 

aguarda a sincera boa vontade em Lhe receber a 

colaboração definitiva para que unidos, Ele conosco, 

e nós todos com Ele, possamos nos desvencilhar de 

todas aquelas velhas quinquilharias morais que, por 

enquanto, teimam em nos manter na retaguarda do 

Progresso Espiritual!...  

   Como nos disse Jesus: “Vinde a mim todos os 

cansados e sobrecarregados, e eu vos darei 

descanso.” (João 11:28-30). 

   E pensando dessa maneira, indo de encontro ao 

Mestre Galileu, confiantes neste Seu generoso 

convite, estaremos cada vez mais fortalecidos, 

porque se, geralmente, o medo nos afasta da luz, 

da meridiana clareza das coisas, a coragem moral, 

segundo Ele, nos aproxima cada vez mais dela, 

visto que a nossa vitória íntima está alicerçada na fé 

e na confiança que devemos ter em Deus, quanto 

em nós mesmos. 

   Aproveitemos o nosso tempo quando a situação 

for a de vencer a nós mesmos e ao mundo, porque 

ele é precioso demais para ser desconsiderado pela 

nossa ingênua capacidade de decidir, e realizar. 

Elvis Presley                                     

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 05 de julho de 2019) 
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   Nota do médium: Alguns de nós, poderão imaginar 

que, somente por estarem nos orientando a ‘não 

perdermos tempo’ na vida da gente, os Espíritos 

Amigos tenham a intenção de nos fazer trabalhar de 

maneira continuada até esgotarmos todas as reservas 

de nossas forças físicas e mentais, sem considerarmos 

da grande necessidade que todos temos em repousar e 

descansar, enfim, compartilhar momentos de romance, 

amizade e lazer com aquelas ou aqueles que nos 

cativam o coração e o interesse. 

   Há tempo para todas as coisas, mas que saibamos 

utilizar esse tempo, tão precioso, com coisas realmente 

boas. 

   

   Pode parecer estranho para alguns, pelo menos entre 

os espíritas mais ortodóxos, e como eu já tive a 

oportunidade de revelar em livros anteriores, que eu, 

na minha condição de médium, tenha me acostumado a 

“cantar” e “dançar” com os Espíritos, e o destaque aqui 

vai para o realce que a coisa realmente merece, pois 

nestas ocasiões de vivência mediúnica eu, literalmente, 
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toco os seus corpos astrais da mesma maneira como se 

eu estivesse tocando os de pessoas ainda encarnadas, 

balalançando-me entre eles, e eles comigo, deixando-

me claramente convencido de que os Seres do Além-

Túmulo também nutrem grande atração pela Arte e 

pela Cultura, assim como nós aqui na Terra... 

   Por isso, eu sei que o lazer é e sempre será muito 

importante para todos, mas compreendendo que o 

tempo, como Elvis acabou de nos esclarecer, é um 

patrimonio que devemos aproveitar com as coisas que 

realmente sirvam-nos para nos instruir e nos fazer 

amar uns aos outros. 
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Hebe Maria Monteiro de Camargo Ravagnani DmSE • Dama 

Oficial • DmIH (Taubaté, 8 de março de 1929 — São Paulo, 29 de setembro de 2012), 

mais conhecida como Hebe Camargo, foi uma apresentadora de 

televisão, cantora, radialista, humorista e atriz brasileira. Tida como a "Rainha da 

Televisão Brasileira", iniciou sua carreira como cantora de rádio, ainda na década de 

1940, na Rádio Tupi.   

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_Militar_de_Sant%E2%80%99Iago_da_Espada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_de_Rio_Branco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_de_Rio_Branco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_do_Infante_D._Henrique
https://pt.wikipedia.org/wiki/Taubat%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_mar%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/1929
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/29_de_setembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/2012
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apresentador_de_televis%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apresentador_de_televis%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cantora
https://pt.wikipedia.org/wiki/Radialista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Humorista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atriz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasileiros
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1940
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1940
https://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1dio_Tupi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hebe_Camargo


           Livro # 100: “Reflexões de Santa Isabel de Aragão” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
62 

Ed. e-book:  
2019 

EDIÇÃO HISTÓRICA ESPECIAL # 100 
  

A VIDA É UMA FESTA,       

LHE  APROVEITEMOS!     
Capítulo # 2 

 

   A nossa maneira de encarar a vida, será sempre 

de fundamental importância para que alcancemos 

a felicidade, pois quanto mais nos associarmos ao 

bem ou ao mal iremos encontrar a felicidade ou a 

infelicidade que, intimamente, estamos buscando 

para nós mesmos... 
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   Se em um dado momento, ficamos somente a 

pensar em maneiras de atrapalhar a existência de 

uma ou de mais pessoas, somente porque o nosso 

orgulho ou o nosso egoísmo não nos deixar ver a 

alegria e a felicidade alheia como uma oportunidade 

de, também, sermos felizes e alegres, claro que 

vamos ter sobre os nossos ombros uma nuvem 

intensa de más construções mentais, que 

fatalmente nos envolverá o corpo inteiro, a nos 

pesar mais ainda a angustia que estamos passando, 

por privações materiais ou morais, porque tudo o 

que vai sempre haverá de retornar, esta é uma lei 

que quase todos conhecem!... 

   Mas, se num dado momento de nossa caminhada, 

aprendermos a acolher em nosso próprio coração a 

alegria dos outros, seja porque estamos lhes 

ajudando, ou mesmo sendo ajudados por terceiros, 

é bem certo pensarmos que esta alegria e esta 

felicidade irá nos envolver o próprio Espírito, já nos 

antecipando um pedacinho do Céu, visto que a 

mensagem de Jesus Cristo já está nos fazendo 

pessoas realmente de bem, especialmente por 

estarmos nos observando felizes e alegres pela 

alegria e pela felicidade dos outros. 

   A Vida realmente “é uma festa” (C.X.) – Risos. 

Hebe Camargo                                     

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 06 de julho de 2019) 



           Livro # 100: “Reflexões de Santa Isabel de Aragão” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
64 

Ed. e-book:  
2019 

   Nota do médium: Esta maravilhosa Personalidade 

do Plano Astral Superior, uma mulher e tanto, deixa-

nos como instrução a necessidade que todos nós temos 

de encarar a vida pelo lado positivo das coisas, pois 

somente seremos Espíritos felizes quando já tivermos 

consciência de que a felicidade real está exatamente 

em ver o nosso próximo feliz. 

 

   Por mais duras que sejam as nossas provações, pelo 

menos por enquanto, precisamos nos contentar com a 

felicidade dos outros, pois como diz o famoso dito 

popular: Deus sempre sabe o que faz, assim, pelo 

menos neste ponto, estaremos nos afastando de todo e 

qualquer sentimento de inveja. 

   Precisamos amar mais do que sermos amados, 

segundo Francisco de Assis – uma das encarnações 

passadas de Chico Xavier, que, por sua vez, foi João 

Batista, que teve uma Reencarnação “Múltipla” com 

João Evangelista.  
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João Batista, primo de Jesus Cristo, foi também                                       

a reencarnação de João Evangelista. 

   Este breve comentário que fizemos acerca de uma 

existência material ‘múltipla’ entre São João Batista e 

São João Evangelista, faz-se necessário por alguns 

espíritas acreditarem que quem afirme para Chico 

Xavier uma ou outra dessa especifica reencarnação 

estaria cometendo um deslize mediúnico ou doutrinário, 

em relação a eles mesmos, e com a nossa revelação da 

Reencarnação “Múltipla”, como constou inicialmente 

do Livro # 2: “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, 

tudo fica mais claro, e ambas as situações passam a 

ser encaradas como verdades espíritas. 

   Estudemos, esta é a recomendação de sempre. 
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Cauby Peixoto (Niterói, 10 de fevereiro de 1931 — São Paulo, 15 

de maio de 2016) foi um cantor brasileiro, considerado um dos 

maiores e mais versáteis intérpretes da música brasileira.  

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Niter%C3%B3i
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https://pt.wikipedia.org/wiki/15_de_maio
https://pt.wikipedia.org/wiki/2016
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cantor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cauby_Peixoto
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EDIÇÃO HISTÓRICA ESPECIAL # 100 
  

NÃO PODEMOS DORMIR,       

COM O  INIMIGO!     
Capítulo # 3 

 

   A querida Hebe, está certíssima, quando afirma-

nos que precisamos ter mais alegria em relação à 

felicidade alheia, entretanto, de minha parte, 

gostaria de acrescentar que isso não quer dizer que 

não tenhamos, pelo menos, algum bom senso no 
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que diz respeito à interpretação do coração alheio, 

especialmente quando estamos encarnados em solo 

planetário (5ª. Esfera Espiritual da Terra), onde 

os chacais e as hienas vivem a espreita, de maneira 

diversa e por diversos caminhos, aguardando 

solenemente a nossa displicência para, de súbito, 

avançarem sobre nosso pobre Espírito e estraçalhá-

lo como geralmente fazem com os demais animais 

que precisam viver ao seu redor, porque os homens 

terrenos, pelo menos por um bom tempo a frente, 

estão mais para cobras e lagartos do que para 

pombos e anjos, e por isso mesmo todo cuidado 

sobre a face do mundo será pouco para qualquer 

um daqueles, aos quais eu me excluo, por me sentir 

uma criatura ainda muito visceral, que já se sintam 

mais afinados com o coração de Jesus!... 

   Realmente, precisamos amar mais do que sermos 

amados, isto é um fato. 

   Entretanto, por solene recomendação Evangélica, 

precisamos, também, ficar atentos aos irmãos de 

caminhada que sejam semelhantes aos ‘sepulcros 

caiados’ (Mateus 23:27). 

   Meus amigos e amigas, não nos desalentemos por 

causa disto, sejamos fortes, confiantes de que Deus 

está conosco.  

Cauby Peixoto                                     

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 06 de julho de 2019) 
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Ângela Maria, nome artístico de Abelim Maria da Cunha (Macaé, Rio de 

Janeiro, 13 de maio de 1929 – São Paulo, São Paulo, 29 de 

setembro de 2018), foi uma cantora e atriz brasileira, expoente da Era do 

Rádio, considerada dona de uma das melhores vozes da MPB e eleita 

a Rainha do Rádio em 1954.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Angela_Maria  
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EDIÇÃO HISTÓRICA ESPECIAL # 100 
  

NÃO PODEMOS DORMIR,       

COM O  INIMIGO! – II      
Capítulo # 4 

 

   Observando a nossa atuação, a minha, a do 

querido Cauby e a da amada Hebe, vocês poderão 

imaginar que nós três estamos trocando alguma 

tabelinha previamente orquestrada, como se 

estivéssemos enviando para a Terra uma lição em 

cadeia, entretanto, meus filhos, aqui somente 

estamos na condição de observadores, mais ou 

menos atentos, do médium que, por sua vez, vai 

nos dando condições de traçar algumas reflexões 

acerca da existência humana que deixamos para 

trás!... 
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   Para ser mais exata, nós três tínhamos preparado 

outro material de estudo, que seguramente haveria 

de aclarar a mente dos que nos observa com 

alguma coisa referente ao que temos visto deste 

Outro Lado da Vida e que pudesse instruir o leitor 

em relação à Vida dos Espíritos, alguma coisa a 

mais ao que já tem sido revelado por outros 

Espíritos e outros médiuns, porém, uma vez ao lado 

do Vivaldo, este irmão que tem procurado fazer o 

melhor ao seu alcance para fazer luzir na Terra os 

episódios atraentes da Ciência da Concordância 

dos Números, como sugerida bem antes pelo 

próprio Codificador do Espiritismo: Allan Kardec, 

fomos imediatamente tocados por uma doce 

emoção, quando passamos a perceber que o 

coração da gente batia em descompasso  dentro do 

peito, e por isso ousamos deixar para mais tarde, só 

Deus sabe, estas interessantes informações sobre a 

vida social e administrativa dos Espíritos, para 

somente trazer ao leitor a parcela de sentimento 

que, graças ao Senhor, já transita por nós mesmos, 

e assim endereçando o nosso pequenino amor aos 

que estão nos lendo, apenas afirmando:  

Sejamos todos prudentes como uma serpente 

e simples como uma pomba. 

(Mateus 10:16) 

   Porque, isso não nos impede que amemos aos 

outros mais do que a nós mesmos. 
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   Esperamos que consigam compreender a nossa 

mensagem, que oferece algo do atento coração de 

Jesus, que nos pede que sempre estejamos 

capacitados para tolerar e compreender, perdoar e 

servir, aliás, isto deve ser obra urgente para todos 

os que já se afinam com a sua proposta de 

renovação interior, mas também para nos afastar 

de todo o mal, porque por mais que procuremos 

ser caridosos, desprendidos, ele, o mal existe, e 

reconhecendo que ele pode nos alcançar a qualquer 

momento é que precisamos estar atentos para com 

as ciladas que a vida pode nos oferecer... 

Angela Maria                                     

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 06 de julho de 2019) 



           Livro # 100: “Reflexões de Santa Isabel de Aragão” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
73 

Ed. e-book:  
2019 

   Nota do médium: Parece que esses “dias bicudos” 

da existência terrena, têm deixado os Espíritos Amigos 

mais preocupados com a nossa capacidade de amar, 

mas também, e muito especialmente, com a de 

percebermos o que vai pelo coração alheio, quando a 

mídia nacional e internacional tem sido riquíssima em 

noticiários a respeito dos graves problemas humanos, 

em termos de guerras e crimes passionais, ou não. 

 

O amor é uma força e um poder realmente ponderável, capaz de não 

somente a sentirmos como a tocarmos (palpável!) assim como 

relatamos em nosso Livro # 1: “MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS – 

Relatos de um Médium Espírita”. 

   Como eles nos alertam, perdoemos sempre, porque 

estamos na invariável condição de necessitados de 

perdão, cumprindo o desejo de Jesus, mas que 

fiquemos atentos para não cairmos por falta de 

vigilância, de bom senso, em relação a nós mesmo e 

aos demais irmãos em luta planetária. 
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   O nosso coração deve estar mais preparado para 

socorrer e ajudar do que para punir e julgar, 

principalmente quando reconhecemos que trazemos 

dentro de nós mesmos tantas dificuldades espirituais. 

   Façamos sempre o bem, mesmo que somente nos 

desejem o mal. 

   A Lei é de Amor e Paz. 
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Agenor de Miranda Araújo Neto, mais conhecido como Cazuza (Rio de Janeiro, 4 de 

abril de 1958 — Rio de Janeiro, 7 de julho de 1990), foi um cantor, compositor, poeta e 

letrista brasileiro. Primeiramente conhecido como vocalista e principal letrista da 

banda Barão Vermelho,[1] na qual fez bem sucedida parceria com Roberto Frejat, 

Cazuza posteriormente seguiu carreira solo, sendo aclamado pela crítica como um dos 

principais poetas da música brasileira.  

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nome_art%C3%ADstico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/1958
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/7_de_julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1990
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cantor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Compositor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poeta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vocalista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Letrista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bar%C3%A3o_Vermelho_(banda)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cazuza#cite_note-Globo_Marcas-1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Roberto_Frejat
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cazuza


           Livro # 100: “Reflexões de Santa Isabel de Aragão” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
76 

Ed. e-book:  
2019 

EDIÇÃO HISTÓRICA ESPECIAL # 100 
 

NÃO PODEMOS DORMIR,       

COM O  INIMIGO! – III      
Capítulo # 5 

 

   O mais importante para mim, dentro desse 

conjunto de deliciosas informações transcendentais,  

é a descoberta de nos reconhecermos Imortais, 

seres fadados a caminhar eternamente pelos 

Universos – que são Casas Espirituais onde o nosso 

Espírito poderá ou não seguir aprendendo, sim, 

porque nem sempre durante uma ou outra 

encarnação estaremos desejosos de aprender, de 

acordo a condição evolutiva deste mesmo conjunto 

de Casas Planetárias, uma entre as outras, por 
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assim dizer, para simplificarmos as coisas para o 

leitor menos entendido! –, com vistas a nos 

simplificar cada vez mais e a nos complicar cada 

vez menos (risos), embora para que isso possa 

acontecer, da maneira como Jesus nos recomendou 

(Mateus 5:48), teremos que suar muito a camisa, 

ou seja, precisaremos passar por inúmeros mundos 

visíveis e invisíveis, capazes de nos dar a lúcida 

clareza do que seja, realmente, ser filho de Deus!... 

   Não precisamos temer demasiadamente o 

desconhecido que haveremos de encontrar após a 

morte material, visto que de nós mesmos sequer 

conhecemos a mínima parte do nosso próprio 

coração, e por esta simples razão é que nos 

solidarizamos com o Cauby e com a Angela Maria, 

no que diz respeito a “desconfiar”, ou pelo menos 

“confiar” menos naquelas pessoas que, inicialmente, 

se aproximam da gente com ares de bom amigo, 

quando devemos ter em mente que somente Deus é 

bom mesmo, bom de verdade.    

   Tendo dado este toque, meus irmãos, acerca da 

atenção que devemos ter em relação aos outros, 

pedimos, também, que não se esqueçam de que a 

Caridade será o nosso maior antídoto contra as 

más influências, tanto na Terra como no Além. 

Cazuza                                     

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 06 de julho de 2019) 
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   Nota do médium: Neste momento final de sua 

mensagem, vemos Cazuza destacar a importância 

capital de seguirmos pela vida fazendo a caridade, 

dentro de nossas humildes condições, embora sabendo 

que quem tem mais oferece mais e quem tem menos 

dará menos, mas todos nós somos capazes de fazer 

alguma coisa pelo próximo, porque, até eu mesmo 

tenho notado, quando a gente se prontifica a andar 

pelos caminhos do bem maior, apesar de nossa atual e 

pequenina condição espiritual, por falta de sintonia 

conosco as más companhias, estejam encarnadas ou 

desencarnadas, quando não melhoram junto com a 

gente, acabam se afastando de nós, elas, ou eles, 

ficam enfadados por verem que estamos procurando 

nos melhorar moralmente, enquanto que eles ou elas 

não. 

   Como diria Chico, vamos caminhar mesmo que nos 

arrastando, mas para frente. – Risos. 
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Jackie Trent foi uma cantora, compositora e atriz inglesa. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jackie_Trent 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jackie_Trent
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EDIÇÃO HISTÓRICA ESPECIAL # 100 
 

VAMOS FALAR UM POUCO 

DE  ROMANCE                
Capítulo # 6 

 

   A nossa história de Vida Imortal, romance 

somente poderá ser compreendida pelos Espíritos 

encarnados ou desencarnados, quando cada um de 

nós iniciarmos um estudo sobre as ocorrências da 

nossa vida sentimental, especialmente quando 

estivermos munidas e munidos do grande arsenal 

de cultura espiritualista que foi transferido para o 

Plano Material pelas impressionantes faculdades 

psíquicas de Francisco C. Xavier, pois por ele, 

particularmente por meio dele, é que vamos 

encontrar um resumo, uma síntese maravilhosa do 
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que vem a ser o nosso nascimento, a nossa 

trajetória, e o nosso destino como seres 

absolutamente integrados no Amor do Criador... 

   Querem saber onde e como? 

   Vejamos: 

___________________ 

Criadas umas para as outras, as almas gêmeas se 

buscam, sempre que separadas. A união perene é-

lhes a aspiração suprema e indefinível. 

– Emmanuel 

(Emmanuel, q. 323: O CONSOLADOR, III AMOR, UNIÃO, 

da 27ª. edição, psicografia de Francisco Cândido Xavier,                    

pela Editora da FEB, 2007). 

___________________ 

   Mas por que será que os Guias e Mentores de 

Vivaldo estão insistindo neste tema, o das almas 

gêmeas? 

   Pelo fato de estarmos profundamente doloridos 

pelas inumeráveis ocorrências de crime que estão 

sendo praticados quase a cada instante da simplória 

existência humana, não somente no Brasil como em 

várias partes do mundo, e são ocorrências tão 

lastimáveis quanto dementes, sim, porque isso tem 

haver com a mente doentia daqueles que se 

acreditam de posse do corpo da mulher, ou mesmo 

das que acham que exista algum homem de sua 
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propriedade, embora em número e grau bem menor 

do que o exemplo anterior... 

   Se pararmos um pouco para refletir no grande 

mal que estaríamos fazendo a nós mesmos ao 

praticarmos qualquer delito moral, psicológico ou 

físico ao ente querido, tão desejado, parávamos 

rapidamente diante de tamanha intolerância, claro, 

porque entra em jogo a nossa capacidade de 

aceitar as pessoas como elas são e, fatalmente, 

seguirmos nós como realmente somos, ou 

como gostaríamos que fossemos, porque o desejo 

ardente de ser melhor do que realmente somos é 

capaz de nos induzir a seguir por Caminhos de Luz, 

clareando a nossa mente com vivas imagens de 

felicidade, embora, aparentemente, possamos estar 

caminhando solitariamente, sem a companhia 

daquele ou daquela que tanto afirmamos amar. 

   Por enquanto, o mundo material está carregado 

de desencontros, mas se formos capazes de pelo 

menos pensar que fomos criados para sermos 

eternamente felizes ao lado da nossa alma gêmea, 

certamente que no momento que mais aprazar a 

Deus haveremos de encontrar o nosso mais formoso 

sonho de felicidade, e quem sabe até mesmo na 

Terra dos mortais?!... 

Jackie Trent                                     
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 06 de julho de 2019) 
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   Nota do médium: A exceção de Elvis, todos os 

Espíritos que até aqui se comunicaram não me viram 

da maneira de um homem comum reencarnado, mas 

na condição de um Espírito Magnético, ou seja, apenas 

pressentiram a minha presença humana pelas minhas 

irradiações áuricas, como se eles estivessem 

encarnados e eu estando desencarnado, aliás, para eu 

ser sincero esta foi a primeira vez nestes meus 23 anos 

de mediunidade que me observo dessa maneira, pelo 

menos enquanto eu me encontro desperto e lúcido no 

corpo somático. 

 

   Uma outra vez isso ocorreu, mais ou menos assim, 

mas naquela ocasião eu apenas ouvia e via os 

Espíritos desencarnados que, por sua vez, não 

aceitavam a condição de desencarnados, ou antes, eles 

se consideravam homens comuns assim como eu me 

encontrava, sem a condição de estarem mortos, 

embora me vissem como alguém fora da realidade 

dimensional deles. 
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George Michael, nome artístico de Georgios Kyriacos Panayiotou 

(Londres, 25 de junho de 1963 - Oxfordshire, 25 de dezembro de 2016), foi um 

cantor, compositor e produtor musical britânico que vendeu mais de 100 

milhões de discos no mundo todo. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/George_Michael 
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 EDIÇÃO HISTÓRICA ESPECIAL # 100 
 

VAMOS FALAR UM POUCO 

DE  CIÊNCIA                
Capítulo # 7 

 

   Como se costuma dizer por ai: é vivendo que 

vamos aprendendo cada vez mais! 

   Não é mesmo, meus amigos? 

   Hoje eu passei por uma nova experiência desde 

que cheguei neste Outro Lado da Vida, quando, ao 

serem transmitidas as mensagens mais atrás, fui 

tomado de grande surpresa por observar como o 

médium Vivaldo ia penetrando devagarzinho, mas 

continuadamente, o nosso campo visual-astral, 

exatamente como eu estou lhes dizendo, assim 
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como eu e os demais Espíritos Amigos íamos vendo 

ao redor, ele, por sua vez, captava a certa distancia 

a nossa tela visual, de maneira que ele não somente 

nos pressentia a vontade íntima como visualizava as 

coisas de nosso campo de ação pelo nosso próprio 

globo ocular, deixando-nos completamente nus, 

desprotegidos, diante da sua profunda capacidade 

de observar as coisas do Mundo Parafísico, ficando 

claro para ele quanto para nós, que tanto lhe 

amamos, que se fosse de sua vontade poderia até 

nos conduzir pelos caminhos que desejasse, já que 

para ele não passaríamos de pequenas crianças 

indefesas diante da sua aguda capacidade mental!... 

   Se posso acrescentar alguma coisa a mais sobre 

isso, para deixar os irmãos terrenos mais senhores 

da situação inusitada, direi que ele, mesmo a 

certa distância de nossos corpos astrais, diante da 

gente, julgava as coisas de maneira mental e ainda 

por cima visualizava tudo aquilo que estávamos 

visualizando, sem que tivesse a necessidade de 

incorporação da nossa parte, quando na verdade 

era ele quem estava se incorporando, como 

acabei de dizer, à certa distância. 

   Ele estava plenamente consciente e desperto, 

enquanto que nós estávamos em deleite.  

George Michael                                     
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 06 de julho de 2019) 
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   Nota do médium: Este Espírito me é muito caro, 

somente por sua aproximação passo a sentir uma 

emoção profunda, como se já o conhecesse há 

bastante tempo, ou então como se a sua arte e a sua 

música já fizesse parte da minha história de vida, se 

bem que desde os anos de 1980 eu tenho escutado as 

suas belas e atraentes canções...  

 

   De qualquer modo, sem que eu saiba precisar, talvez 

por não ser do nosso interesse íntimo, deixando este 

assunto, quem sabe, para depois que eu desencarnar, 

sinto-lhe muito próximo ao meu Espírito, como se o seu 

coração amigo e generoso batesse em compasso ao 

meu próprio, embora tenha ele me banhado com um 

pensamento suave e caricioso, afirmando-me de 

maneira decidida: “A maioria de nós, dos seus zelosos 

Guias, Mentores e Amigos Espirituais são os mesmos 

que, ao tempo da Codificação, de alguma maneira, lhe 

preparavam para esta nossa tarefa, lhe adoçando ainda 

mais a alma querida e fraternal por emanações fluídicas 

e mentais que, mais a frente, haveriam de, mesmo 

estando você reencarnado, lhe proporcionar a sensação 
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de estar plenamente desencarnado, a exemplo de como 

nos observa e se vê diante das demais ocorrências do 

Plano Espiritual.”    

   Que Jesus, o Nosso Amigo Incondicional, lhe envolva 

a grande alma em bênçãos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Livro # 100: “Reflexões de Santa Isabel de Aragão” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
89 

Ed. e-book:  
2019 

FIM DA SEGUNDA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelo Espírito André Luiz                                                         

Com  
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TERCEIRA PARTE 

André Luiz Desvenda                

os Códigos de Deus na 

 
__________ 

 

   

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha & Chico 

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

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

do Espaço Geográfico Espiritual do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde na sua 

generalidade eles residem e trabalham, da referida 

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

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica 

obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André 

Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de 

Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora 

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

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

numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, 

que nasceu e reside atualmente na Cidade de São 

Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os 

Santos), Brasil, já que o projeto das belas 

Revelações Espirituais em torno de algumas de 

suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu 

conhecimento, ou não, por força da natureza 

transcendental do projeto em andamento estar 

alinhado ao número nove (9), referente ao mês 

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

pupilo mediúnico concluiu, a rigor, o seu primeiro 

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

ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, com a 

Coordenação Espiritual de Elvis Presley & Santa 

Clara de Assis, já debatido em obras anteriores de 

sua lavra psicográfica, e que foi produzido em 

homenagem ao livro “VOLTEI”, pelo Irmão Jacob 

(Chico Xavier/FEB). 

   

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

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

pelo Espírito Santa Brígida da Suécia. 
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Capítulo # 8 – Por André Luiz   

   De volta à: 

 

    
Amados espíritas, consagrem o vosso tempo, reservem pelo 

menos alguns minutos por dia para que possam gozar da 

alegria de estudar, estudar por meio de Allan Kardec, que 

acima de qualquer coisa teceu a sua obra basilar, e as demais 

orbitárias, para que o Mundo Espiritual Superior viesse ao 

encontro do mundo, aguardando ele que o Mundo Material 

também fosse ao seu encontro, compreendendo que o nosso 

esforço de crescimento e evolução moral se apresenta por 

meio de uma via de duas mãos. 

_____Odilon Fernandes_____                                                        

(Salvador/BA, 07 de julho de 2019) 

Baseado nos Números-Chaves: 4, 7, 8, 9,10 e 17. 
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   Estamos convencidos de que a Numerologia 

Espírita, como tem sido apresentada desde junho 

(6) do ano de 2015, vai encontrando o seu espaço 

dentro do ambiente doutrinário do Espiritismo, 

especialmente por se tratar de um tema até então 

inédito para nós, visto que este assunto já tem sido 

fartamente abordado em meio a outras associações 

de grandes mentalidades terrena, acadêmicas 

inclusive, embora por aqui vejamos as coisas pelo 

prisma exclusivo da obra de Allan Kardec & 

Francisco C. Xavier, com especial atenção para a 

Bíblia Sagrada (Tradução Brasileira) quanto a 

do Novo Testamento, como produzido pela CEI, 

em 2010, e por esta razão vamos vendo o nosso 

esforço sendo finalmente acolhido por leitores e 

estudiosos do empolgante tema da Reencarnação 

(Matematicamente) Programada, como aqui 

vamos trazendo, todos extremamente curiosos para 

saber como isso tudo irá terminar, porque o seu 

inicio já foi suficiente para traçar o seu caráter todo 

divino, não somente por estar tratando de São Luis 

IX, hoje na personalidade transitória do médium 

baiano Vivaldo P. S. Filho, pela condição espiritual 

que ele enverga desde os tempos e promissores das 

Terceira Revelação, mas porque hoje, em destaque, 

temos discutido sobre a futura VOLTA de Jesus 

Cristo, que deverá ocorrer em meados do Quarto 

(4º. ) Milênio da Era Cristã!... 

   A nossa parte estamos fazendo. 
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Vivaldo P. S. Filho: Os fatos da Matemática de 

Deus asseguram: A Reencarnação de São Luis IX. 
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Estamos Decifrando os Códigos Secretos           

de Deus na “Revista Espírita”,                              

de Allan Kardec. 

Ano IX (9) – 1866 

   Por tradução de Evandro Noleto Bezerra, 1ª. edição,                                  

Editora da FEB, 9/2004. 

Mediunidade Mental 

   No seu mês (3) de março, Kardec trouxe um 

excelente material de estudo que fatalmente seria 

útil não apenas os leitores de seu tempo como, com 

particular atenção, ao próprio São Luis de França, 

já na sua futura encarnação, e que assinava tanto a 

terceira (3ª.) quanto a quarta (4) mensagem que 

assinalariam um novo momento, uma nova grande 

fase, segundo ele mesmo, para o Espiritismo. 

- 3 + 3 + 4 = 10: O exato dia (10) do 

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

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

_________________ 

   Mas as coisas não ficam apenas por ai, 

compreendendo que os Códigos Secretos de Deus 

estão imersos por toda a narrativa de São Luis IX, 

embora haveremos de nos deter de maneira síntese 

nos elementos-chaves: numéricos, literários & 

editoriais que digam respeito à predestinada missão 

de São Luis, como a estamos tratando: 
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Temos a Palavra-chave: “São”. – 

Obviamente, que estamos tratando                         

de Luis IX de França. 

   Aproveitando de uma leitura do inicio para o 

final deste Item III,  Capítulo: Mediunidade 

Mental, que cai às páginas 127 & 128, 1ª. 

edição, da “Revista Espírita”, pela FEB, 9/2004,  

levando em consideração todo o texto desta 

especifica passagem, quando teremos o exato # 

onde ela cai dentro do texto corrido: 

- São (292). 
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Temos a Palavra-chave: “São”. – 

Obviamente, que estamos tratando                         

de Luis IX de França. 

   Aproveitando de uma leitura do final para o 

inicio deste Item III,  Capítulo: Mediunidade 

Mental, que cai às páginas 128 & 127, 1ª. 

edição, da “Revista Espírita”, pela FEB, 9/2004,  

levando em consideração todo o texto desta 

especifica passagem, quando teremos o exato # 

onde ela cai dentro do texto corrido: 

- São (5). 

   Deduzamos: 

- 292 + 5 = 297. 

_________________ 

Temos a Palavra-chave: “Luis”. – 

Obviamente, que estamos tratando                         

de Luis IX de França. 

   Aproveitando de uma leitura do inicio para o 

final deste Item III,  Capítulo: Mediunidade 

Mental, que cai às páginas 127 & 128, 1ª. 

edição, da “Revista Espírita”, pela FEB, 9/2004,  

levando em consideração todo o texto desta 

especifica passagem, quando teremos o exato # 

onde ela cai dentro do texto corrido: 

- Luis (293). 
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Temos a Palavra-chave: “Luis”. – 

Obviamente, que estamos tratando                         

de Luis IX de França. 

   Aproveitando de uma leitura do final para o 

inicio deste Item III,  Capítulo: Mediunidade 

Mental, que cai às páginas 128 & 127, 1ª. 

edição, da “Revista Espírita”, pela FEB, 9/2004,  

levando em consideração todo o texto desta 

especifica passagem, quando teremos o exato # 

onde ela cai dentro do texto corrido: 

- Luis (4). 

 

São Luis: Vivaldo P. S. Filho. 

   Deduzamos: 

- 293 + 4 = 297. 
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   Temos acima duas vezes o mesmo número-chave 

que representa dentro da narrativa de São Luis IX 

a sua própria (futura) VOLTA, da seguinte maneira: 

   Deduzamos: 

- 297 & 297 

- 2 + 2 = 4: O exato mês (4) de abril do 

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

- 9 + 9 = 18. Neste caso todo particular, temos: O 

exato mês (8) de agosto da morte de São Luis IX 

(Vivaldo P. S. Filho). 

   Enquanto que o # 1, aparentemente isolado, 

sendo unido a cada um dos dois # 7, teremos duas 

vezes o santo # 17, que significa para nós: 

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

P. S. Filho (São Luis IX). 

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

P. S. Filho (São Luis IX). 

_________________ 

Assim, vamos dando prosseguimento ao nosso 

empolgante desvendamento dos Sinais & 

Códigos Secretos de Deus do Espiritismo. 

_________________ 

   Que nos farão evocar as emblemáticas 

passagens da Doutrina Espírita:  
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   Pode o homem compreender a natureza íntima de 

Deus? 

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

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

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

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

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB.   

________________ 

    

   Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da 

matéria a causa primária da formação das coisas? 
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   “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.   

________________ 

   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.                                    

________________ 
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________________ 

   Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? 

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

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

homem e a vossa razão responderá.” 

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

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

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

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

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

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

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

________________ 

   Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação 

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

acaso? 

   “Outro absurdo! Que homem de bom senso pode considerar 

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

Nada.” 

       A harmonia existente no mecanismo do Universo patenteia combinações 

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

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

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

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

grifos são meus). 

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

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

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

________________ 
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   Estamos Decifrando os Códigos Secretos 

de Deus na “Revista Espírita”,                              

de Allan Kardec. – Parte # 2 

   Ano IX (9) – 1866 

   Por tradução de Evandro Noleto Bezerra, 1ª. edição, 

págs. 127 & 128, Editora da FEB, 9/2004. 

Mediunidade Mental 

- 127 + 128 (# das páginas onde se encontra 

esta especifica passagem de São Luis IX, no Item 

III) = 255, que facilmente poderemos deduzir da 

seguinte maneira: 

- 5 + 5 = 10: O exato dia (10) do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

- 5 + 2 = 7: O exato mês (7) do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

_________________ 

   



           Livro # 100: “Reflexões de Santa Isabel de Aragão” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
104 

Ed. e-book:  
2019 

_________________ 

 

   E sigamos mais um pouco com os apontamentos 

sobre a VOLTA predestinada de São Luis de 

França da seguinte maneira: 

- 127 + 128 (# das páginas onde se encontra 

esta especifica passagem de São Luis IX, no Item 

III) + 293 (ida) + 4 (volta) = 552. 

   Logo de primeira, vemos aparecer um resultado 

que volta a nos dar segurança cientifica, pela 

universalidade: 
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- 5 + 5 = 10: O exato dia (10) do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

- 5 + 2 = 7: O exato mês (7) do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

_________________ 

   E mais: 

- 127 + 128 (# das páginas onde se encontra 

esta especifica passagem de São Luis IX, no Item 

III) + 292 (ida) + 5 (volta) = 552. 

   Logo de primeira, vemos reaparecer um resultado 

que volta a nos dar completa segurança cientifica, 

pela universalidade: 

- 5 + 5 = 10: O exato dia (10) do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

- 5 + 2 = 7: O exato mês (7) do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

_________________ 
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   Pode até parecer exagero de nossa parte (risos), 

mas enquanto durar a boa vontade e a resistência 

de nosso médium-mentor vamos dar, também, o 

melhor de nossa parte, visto que os seus Amigos 

Espirituais sempre consideram os seus próprios 

esforços insuficientes diante da grandeza do 

trabalho em curso... 

   Então, o que será que deduziremos caso formos 

contar com os dois Itens (III & IV) assinados por 

São Luis IX dentro dessa especifica passagem da 

“Revista Espírita”, Ano IX, 1866, 1ª. edição, da 

FEB, do ano 9/2004? 

   Iremos encontrar o seguinte esquema-chave 

para a nossa tarefa de Decodificação: 

- 3 + 4 (# dos dois Itens!) + 127 + 128 + 129 + 

130 (# das páginas onde aparecem esses dois 

Itens assinados por São Luis!) = 521. 

   A situação pode voltar a parecer que estamos 

forçando alguma barra, entretanto isso somente 

poderia ser cogitado pelo leitor se até aqui, antes de 

tudo estar saindo como manda o figurino da nova 

Ciência da Concordância dos Números (A. K.), 

nada tivesse sido encontrado por nós de maneira 

absolutamente racional e universal, e com este 

pensamento podemos, tranquilamente, encerrar o 

este nosso novo estudo com os seguintes fatos 

conseqüentes que asseguram a atual VOLTA do 

Espírito de São Luis: 
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- 5 + 2 = 7. Quando devidamente associado ao # 

1, da seguinte maneira: 17, teremos finalizando o 

milagroso esquema-chave: 

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

P. S. Filho (São Luis IX). 

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

P. S. Filho (São Luis IX). 

_________________ 

 

Quando mais vamos avançando nestes programas elaborados 

por mãos do Invisível, maior é o nosso espanto diante 

de tamanha carga de evidências que somente revelam a 

grandeza do Criador, que oferece às suas criaturas a 

oportunidade de amar se e instruírem para elevarem-se, 

sempre na Sua direção. 

_________________ 
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   Estamos Decifrando os Códigos Secretos 

de Deus na “Revista Espírita”,                              

de Allan Kardec. – Parte # 3 

   Ano IX (9) – 1866 

   Por tradução de Evandro Noleto Bezerra, 1ª. edição, 

págs. 127 & 128, Editora da FEB, 9/2004. 

Mediunidade Mental 

   Estamos avançando, criando as condições básicas 

para que, mais tarde, outros venham ao nosso 

encontro, e já que estamos tratando de um episódio 

especificamente sobre MEDIUNIDADE, nada mais 

racional do que nos utilizarmos de uma palavra-

chave que tenha haver com o que estamos 

tratando, já que, aqui, o Espírito São Luis refere-se 

à Mediunidade Mental: 

Temos a Palavra-chave: “médium”. – 

numa sugestiva alusão à futura                          

reencarnação de Luis IX de França. 

   Aproveitando de uma leitura do inicio para o 

final deste Item III,  Capítulo: Mediunidade 

Mental, que cai às páginas 127 & 128, 1ª. 

edição, da “Revista Espírita”, pela FEB, 9/2004,  

levando em consideração todo o texto desta 

especifica passagem, quando teremos o exato # 

onde ela cai dentro do texto corrido: 

- Médium (34). 
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Temos a Palavra-chave: “médium”. – 

numa sugestiva alusão à futura                          

reencarnação de Luis IX de França. 

   Aproveitando de uma leitura do final para o 

inicio deste Item III,  Capítulo: Mediunidade 

Mental, que cai às páginas 128 & 127, 1ª. 

edição, da “Revista Espírita”, pela FEB, 9/2004,  

levando em consideração todo o texto desta 

especifica passagem, quando teremos o exato # 

onde ela cai dentro do texto corrido: 

- Médium (263). 

   A situação se apresenta aqui da mesma maneira 

que das vezes anteriores, conseqüente: 

- (34) & (263). 

   Observemos os estes dois # que aparecem nas 

extremidades, embora comecemos a decodificação 

numérica-chave pelo centro: 

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

São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

- 2 + 6 = 8: O exato mês (8) de agosto da morte 

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

_________________ 

   Em relação aos dois # 3, podemos somar: 3 + 3 

= 6. 

   Este # 6, dentro do esquema de códigos secretos 

que dizem respeito à atual missão de São Luis na 
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personalidade de Vivaldo, pode ser considerado 

como um # 9, uma vez sendo invertido. – 

Lembremos que estes dois emblemáticos # (6 & 9) 

apresentam-se em perfeita harmonia com a edição 

da Revista Espírita que estamos tratando, a do Ano 

IX (9), de 1866. 

OS EMBLEMÁTICOS # 6 & 9: 
 

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

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

Filho 'iniciou' e 'completou' a primeira parte 

original da sua primeira obra pela mediunidade 

psicográfica, propriamente dita: “MENSAGENS DE 

ALÉM-TÚMULO”, Espíritos Diversos, Coordenação 

dos Espíritos Elvis Presley & Santa Clara de 

Assis, em homenagem ao livro “VOLTEI”, pelo 

Espírito Irmão Jacob (por psicografia de Chico 

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

Espiritual da Terra (Arte em geral ou Cultural e 

Ciência), de onde tem partido a maior parte das 

Entidades da Luz que tem lhe auxiliado na produção 

dos livros psicográficos, sem desconsiderar que 

estes enigmáticos # 6 & 9, quando invertidos, 

aparecem como os # 9 & 6. 

   Quando também precisamos nos lembrar do titulo 

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

de França, seguramente uma das reencarnações 

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

enquanto que o número 6 representa o exato mês 

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

que tomamos conhecimento apareceu à época da 

Codificação Espírita como o Espírito da Verdade! 

_________________ 
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Estamos Decifrando os Códigos Secretos             

de Deus na “Revista Espírita”,                              

de Allan Kardec. – Parte # 4 

   Ano IX (9) – 1866 

   Por tradução de Evandro Noleto Bezerra, 1ª. edição, 

págs. 127 & 128, Editora da FEB, 9/2004. 

Mediunidade Mental 

- 34 (ida) + 263 (volta) – a palavra-chave: 

médium, numa conexão com a atual encarnação de 

São Luis como o médium Vivaldo P. S. Filho – + 

127 + 128 (# das páginas onde se encontra esta 

especifica passagem de São Luis IX, o Item III, e 

que se reporta à nova fase do Espiritismo!) = 552. 

   Logo de primeira, vemos reaparecer um resultado 

que volta a nos dar completa segurança cientifica, 

pela universalidade: 

- 5 + 5 = 10: O exato dia (10) do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

- 5 + 2 = 7: O exato mês (7) do nascimento de 

Vivaldo P. S. 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 
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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). 

___________________ 

   No mais, deixamos o nosso renovado convite para 

que outros irmãos de crença, ou não, venham dar a 

sua contribuição nesta tarefa que é de nós todos, 

sempre em nome da Caridade com Jesus, por isso 

que o nosso Vivaldo sempre oferece os arquivos 

digitais de maneira ‘gratuita’. 

   Sim, aproveitamos para também pedir aos amigos 

encarnados que divulguem os nossos trabalhos em 

suas redes sociais, quando o Espiritismo é quem 

sairá ganhado pela sua divulgação. 

André Luiz                                     

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 07 de julho de 2019) 
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   Nota do médium: O querido André nos recorda de, 

assim que for possível, estudarmos esta específica 

passagem da Revista, Ano IX, para que a Doutrina, 

tanto quanto para uma melhor compreensão acerca dos 

códigos até então secretos ai encontrados, se fortaleça 

pela cultura do saber. 

 

   Em relação aos Códigos Secretos de Deus existentes 

na Revista Espírita, no nosso Livro # 51, da Série 

“DECODIFICANDO A CONDIFICAÇÃO”, Volume 3, 

também de Autoria de André Luiz, tivemos um precioso 

estudo neste mesmo Ano IX, de 1866, compreendendo 

que este de agora veio em complemento ao trabalho 

anterior. 

   Quando vemos tudo ai se ajustando de maneira 

harmônica e universalmente. 

   São mesmo os Códigos Secretos do Mais Alto. 
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________________ 

 

 

Eu sou o Caminho, a Verdade  

e a Vida. 

– Jesus (João 14,6) 

________________ 



           Livro # 100: “Reflexões de Santa Isabel de Aragão” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
115 

Ed. e-book:  
2019 

_________________________ 

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

verdade.” 

– Santo Agostinho                             

(354–430 d.C.) 

_________________________ 

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

O CÓDIGO SECRETO DA BÍBLIA 
 

   A coisa aconteceu por acaso. Descobriu-se 

utilizando-se técnicas de criptografia que 

acontecimentos importantes estavam presentes na 

Bíblia de forma criptografada. Passou-se então a 

investigar mais detidamente o assunto, e constatou-

se que mais e mais fatos estavam previstos de 

forma oculta na Bíblia, principalmente no TORAH, o 

Pentateuco ou os primeiros livros da Bíblia escritos 

por Moisés. O Pentágono pesquisou o assunto e 

criou-se até um programa de computador que ai 

sim revelou de forma inquestionável e 

reconhecida pelos cientistas, que de fato a Bíblia 

era um código que tinha a previsão dos 

acontecimentos futuros. 

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

 

Francisco Cândido Xavier:  

A Reencarnação de Abraão, Moisés, João Batista 

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

Allan Kardec. 

   

   _________________ 

   Baseado nessa descoberta, foi constatado com 

antecedência de mais de um ano, o assassinado do 

primeiro ministro de Israel, Yitzhak Rabin, e 

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

e de fato foi assassinado um ano depois de 

acordo com o que fora previsto no código 

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

permaneceu oculto. Agora, decifrado com ajuda do 

computador, poderá vir a revelar nosso futuro. 
 

 
 

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

 
 

   O código foi descoberto por um matemático 

israelense, que provou o fato publicando as 

provas num jornal científico de renome, e 

confirmado por matemáticos famosos no 

mundo todo. 
 

   O livro publicado sobre esse assunto é a primeira 

descrição completa de uma descoberta científica 

que pode vir a mudar o mundo, relatada por um 

repórter cético, não-religioso, que acabou fazendo 

parte da história. 
 

   O código de três mil anos de idade prevê fatos 

que aconteceram milhares de anos depois de a 

Bíblia ter sido escrita. Prevê assassinato dos dois 

Kennedy, a bomba da cidade de Oklahoma, a 

eleição de Bill Clinton - tudo desde a Segunda 

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

colisão de um cometa com Júpiter. 
 

    
 

O CÓDIGO SECRETO DO 

ESPIRITISMO 

Coube aos investigadores científicos internacionais 

averiguar a autenticidade dos códigos secretos na 

Bíblia... No Brasil, senão aos veneráveis estudiosos 

do Espiritismo, com certeza que caberá aos sérios e 

competentes acadêmicos a tarefa de dar 

notoriedade aos sagrados Códigos Secretos de 
Deus na Terceira Revelação. 

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

biblia.html    
 

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

_________________________ 

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

Allan Kardec e Chico Xavier 

 

 

Allan Kardec: A Reencarnação Passada de 

Francisco Cândido Xavier:                                         

O Espírito da Verdade 

O Diretor Geral das Atividades Mediúnicas de 

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

PARA MAIS UMA VEZ VIRMOS A REALÇAR TODA A PROCEDENCIA 

DIVINA DA MEDIUNIDADE DE SÃO LUIS DE FRANÇA, AGORA 

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

QUANDO PROCURAMOS, ANTES DE TUDO, DESTACAR A OBRA DO 

ESPÍRITISMO, POR ALLAN KARDEC E FRANCISCO CÂNDIDO 

XAVIER, JÁ QUE AMBAS AS PERSONAGENS SE FAZEM PRESENTES EM 

TODO O CONJUNTO DE REVELAÇÕES MATEMÁTICO-ESPIRITUAIS QUE 

ATÉ AGORA TEM SIDO DISPONIBILIZADAS PELA BONDADE DE NOSSO 

SENHOR JESUS CRISTO.  

– ANDRÉ LUIZ (ESPÍRITO) 

 

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

septenária é por causa da perfeição que se celebra nos dons 

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

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

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

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

aventurados.” 

 

– Santo Agostinho 

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

Antonio Fazendo, Lisboa, Verbo, 1974. 
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_________________ 

   Procurando fortalecer o nosso serviço de estudo mediúnico e de 

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

ao nosso encontro direto com os leitores encarnados um pouco mais 

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

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

pequeno, mas muito sugestivo extrato, que cremos será de 

grande valia para que os nossos devotados espíritas, pesquisadores 

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

motivo qualquer, não terão condições de estudar mais detidamente 

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

alta confiabilidade das palavras dos Benfeitores Espirituais 

(desencarnados e encarnados – estes últimos, em estado de 

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

reencarnação atual de São Luis de França: 

   Agora nos perguntamos: “Será realmente que esses dados 

histórico-matemáticos seriam “apenas” uma mera 

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

acaso, verdadeiramente, não existe. 

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

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

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

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

Lucas, seja ele material ou moral, sem qualquer desfavorecimento 

descabido para com outros irmãos de serviços mediúnicos ou 

mesmo a qualquer ensejo de favorecimento especial à sua própria 

personalidade espiritual, vejamos que o próprio Senhor Jesus nos 

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

   É de todo certo que muitos apressadinhos (os espíritas, 

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

verdadeiros “fiscalizadores” do Espiritismo-Experimental, bravios, 

irritadiços e arrogantes, questionando a incontestável realidade dos 

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

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

evidências matemáticas, exatamente por acreditarem que “outros 

tantos milhões de criaturas encarnadas no solo da Terra também 

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

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

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

perfeita alusão à sua condição de principal Provedor Genético 

da Sagrada Genealogia do Cristo, assunto este já muito 

bem (matematicamente) documentado na maioria das suas 99 

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 100 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 



           Livro # 100: “Reflexões de Santa Isabel de Aragão” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
125 

Ed. e-book:  
2019 

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 07/2019, em “Reflexões de Santa Isabel de Aragão”. 
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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 
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FIM DA TERCEIRA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelo Espírito André Luiz                                                         

Com  
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Do Médium Vivaldo P. S. Filho 

Decodificando a 

Codificação 
Volume 1 ao 10 

 
 

         
 
 

Pelo Espírito  

André Luiz 
A Saga de São Luis IX continua 

pela Nova Ciência 

da "Numerologia Espírita" 
 

PELA IMPERDÍVEL NOVA SÉRIE DE ANDRÉ LUIZ 
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__________________ 

   

        Livro # 49 (133 pág.)            Livro # 50 (123 pág.) 

   

              Livro # 51 (121 pág.)           Livro # 52 (107 pág.) 

__________________ 

 



           Livro # 100: “Reflexões de Santa Isabel de Aragão” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
131 

Ed. e-book:  
2019 

__________________ 

    

       Livro # 57 (133 pág.)            Livro # 60 (135 pág.) 

       

    Livro # 61 (147 pág.)          Livro # 62 (145 pág.)                

__________________ 
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FINALIZANDO COM UMA MARAVILHOSA 

COLEÇÃO DE DEZ (10) VOLUMES 

 

André Luiz em sua memorável coleção que investiga e 

desvenda os "Sinais", "Códigos" & "Enigmas" Secretos de 

Deus do Espiritismo, configurando-se no primeiro estudo da 

Matemática Divina na "Revista Espírita" de Allan Kardec,               

que diz respeito a atual reencarnação do                                 

Espírito São Luis de França. 

   Como das vezes anteriores, por estudos primorosos, 
vamos ver como Deus programa matematicamente todas 
as nossas existências, deixando bem claro que Ele, o 
Todo-Poderoso, nos guia os passos pelo Universo. 

________________ 

 



           Livro # 100: “Reflexões de Santa Isabel de Aragão” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
133 

Ed. e-book:  
2019 

 

 

O Evangelista São Lucas                                                                                                                 

– Uma das encarnações passadas de São Luis IX.  

 “Quanto mais alto avançarmos, mais aqueles que 

se devotarão a nossa causa terão necessidade de 

paciência, de esquecer injúrias e de elevar alto 

seu coração e sua inteligência para jamais se 

abandonarem  à ansiedade e à desesperança. Se 

eles resisitirem com energia, os bons guias os 

ajudarão a suportar o fardo bom e salutar.”  

 – Allan Kardec 

(Extrado da obra “Biografia de Allan Kardec”,                        

por Henri Sausse, 1ª. edição, pela Companhia Editora 

Nacional, 2015). (O destaque é nosso). 

São Luis IX (9) e a                                  

Nova Genealogia do Cristo 
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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 2017 

 OS ARQUIVOS DIGITAIS (EM E-BOOKS) ESTÃO 

DISPONÍVEIS: INTEIRAMENTE “GRATIS”! 

 

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

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

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

_______________________ 

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

BY A FALANGE DA VERDADE – OBRA INTEIRAMENTE GRÁTIS – 2017   

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

mais de 90 obras psicográficas, em E-BOOKS: Completamente: Grátis!! 

Numa série de comoventes e inspiradoras Mensagens 

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

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

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

consolam, esclarecem e animam os corações humanos, 

sempre desejosos que se encontram de transmitir aos 

companheiros encarnados na Terra: mais Amor e mais 

Carinho, mais Educação e mais Orientação, com palavras 

carregadas não somente de grandes verdades, mas, acima 

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

que já se identificam com as formosas promessas de              

Paz e Caridade de Jesus de Nazaré.                                                

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

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

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

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

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

lavra mediúnica de:  

Francisco Cândido Xavier 
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BY A FALANGE DA VERDADE 

 

     

Meus amigos, um dia seria muito pouco para 

transformarmo-nos de homens ignorantes e atrasados 

em seres angelicais, já de posse completa da divina luz, 

que sempre emana de Mais Alto, por esta razão que o 

Todo-Misericordioso nos deu a eternidade inteira para 

aprender, construir e amar, vendo Ele que somente 

por longo espaço de tempo, em encarnações sofridas 

ou felizes, seriamos capazes de lhe entregar o nosso 

próprio coração, pessoalmente.  

Um dia seremos todos ‘Um com o Pai Celestial’. 

André Luiz (Espírito)                                            

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                      
(Salvador/BA, 08 de julho de 2019) 

BY ELVIS PRESLEY/A FALANGE DA VERDADE                                                        

SEM FINS LUCRATIVOS – 08/07/2019.  
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