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“A UBESC – União Baiana de Escritores e a Editora Òmnira promoveram o 
lançamento da edição número 13 da Revista de Literatura ÒMNIRA, neste sábado 
(29/04), das 15:30 as 18:00 horas na Cantina da Lua (Largo do Terreiro de Jesus s/n – 
Centro Histórico) Salvador/BAHIA-Brasil.” 

QUERIDA “EU”! 

 SÓ POSSO DE CORAÇÃO PARABENIZAR A 
MANIFESTAÇÃO CULTURAL DESSE NÍVEL, ONDE 

VEMOS PESSOAS GENEROSAS DOAREM FORÇA E 
VITALIDADE, CARINHO E CONSIDERAÇÃO, DA 

PRÓPRIA ALMA, EM BENEFÍCIO DAS COISAS 
VERDADEIRAMENTE NOBRES DO ESPÍRITO DE 

DEUS…  

SIM, POIS QUE A EDUCAÇÃO, EM SUAS MÚLTIPLAS 
FORMAS DE SE EXPRESSAR, É COISA DIVINA 

MESMO!…  

FIQUE COM O MEU ABRAÇO SEMPRE AMOROSO 
PARA VOCÊ E SUA EQUIPE DE COLABORADORES, 

QUANTO SEUS FAMILIARES E AMIGOS. 

Emmanuel 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 01 de maio de2017) 

   Nota do médium: Mensagem endereçada a uma 
querida amiga do Facebook, também Jornalista e 
ativista dos Direitos Humanos em Salvador, a partir de 
uma chamada virtual sua. 
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O Espiritismo é um sopro de Deus sobre a 
natureza humana. 

Se como criaturas essencialmente fisiológicas 
temos a necessidade de ver o sangue e as 

células fazendo parte de nossa estrutura 
animal, assim ocorre com os nossos Espíritos, 

sempre carentes e necessitados do 
combustível do Amor, quando passamos a 
compreender que as nossas emoções e os 

nossos sentimentos são as usinas perfeitas de 
onde retiramos este oxigênio sagrado da               

Vida Celestial. 

 

Henri Sausse 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 16 de maio de 2017) 
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AS ESTRELAS CANTAM!... 
Com Diversos Espíritos 

 

Vivaldo P. S. Filho                                                          

& Gabriel Delanne 

 

“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). 



        Livro # 40: “AS ESTRELAS CANTAM” – Espírito G. Delanne/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
5 

Ed. e-book: 
2017 

Em Homenagem aos Espíritos da                
9ª. Esfera Espiritual da Terra             

(Arte em geral ou Cultural e Ciência) 

  

  

São Luis IX (9) e a                                  
Nova Genealogia do Cristo 
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As imagens, e os pequenos extratos, apresentadas neste 
trabalho espiritual:                                                                             

“As Estrelas Cantam” foram capturados em fontes 
diversas da Internet e em obras da literatura espiritualista. 

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

utilidade pública, por força da Caridade, por conta do sentimento de 
solidariedade e fraternidade, desprovido também de qualquer 
desejo, por parte do médium Vivaldo P. S. Filho, de aferir 

qualquer lucro financeiro. 
 

1a edição:  2017 by Vivaldo P. S. Filho 

   Este livro, que tem a Autoria Espiritual de Gabriel 
Delanne vem complementar as obras anteriores de 
nossa lavra mediúnica que fazem referência à atual 
Missão do Espírito São Luis de França (já reencarnado 
no Brasil), que, à época da Codificação Espírita, foi o 
Presidente Espiritual da “Sociedade Parisiense de 
Estudos Espíritas”, orientando de mais perto os 
sagrados serviços de Allan Kardec junto à Falange da 
Verdade.  
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TAMBÉM EM COMEMORAÇÃO AOS                               

160 ANOS DO ESPIRITISMO                           
NASCIDO EM PARIS, FRANÇA, NO DIA 18 DE ABRIL DE 1857.                    

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

Espíritos em 1857. 

   Como diria Emmanuel (por Chico Xavier): “O 
trabalho precisa continuar”... E dentro desse ritmo 
continuado de serviço empolgante e trabalho 
renovador, os nossos Benfeitores da Vida Maior dão 
continuidade à obra deles mesmos, que não pode ter 
solução de continuidade!... 
    
 

 Quem desejar reproduzir partes de meus livros 
mediúnicos, poderão o fazer sem impedimento 
algum, apenas solicitamos a generosidade de citar a 
nossa específica obra como a fonte de consulta. 
 
   Qualquer recurso que venha a ser arrecadado com a publicação 
impressa desta obra, caso isso venha a ocorrer, deverá ser doado 
integralmente À DIVULGAÇÃO DO ESPÍRITISMO, 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 
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que ocorra alguma falha, principalmente em decorrência de 
meu pessoal e limitado conhecimento de gramática.  
 

 

   
 

    
   Os nossos Amigos Espirituais, por mais que sejam zelosos 
e atentos, não substituem a cooperação dos 
especialistas encarnados da língua portuguesa, que, 
infelizmente, não encontramos ainda para a realização de 
uma revisão considerável de nossa humilde obra 
psicográfica. 
______________ 
 
   Sempre que possível vamos nós mesmos relendo os 
nossos livros, e, dentro de nossas possibilidades muito 
humildes, vamos procurando corrigir os erros em outras 
(futuras) obras, com isso tentando dar aos nossos queridos 
leitores o máximo de agradabilidade em suas leituras, 
retribuindo em nosso máximo todo o carinho que temos 
recebido por meio de singelas manifestações de apreço e 
respeito ao nosso serviço mediúnico...  
 

   Uma das coisas que mais me agrada é ver a alegria por 
parte dos nossos amigos espalhados pelo Brasil que, por 
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meio da Internet, sempre estão nos ofertando o 
próprio coração com palavras de incentivo, quando, de 
minha insignificante parte, peço que me mantenham em 
suas preces à Jesus, visto que a tarefa de qualquer 
medianeiro, pelo menos nos arraiais da Doutrina dos 
Espíritos, quando ele se despoja por completo dos 
interesses mercadológicos, sempre em contrário 
caminho aos interesses de Jesus Cristo para com a tarefa 
da Cristandade, como um todo, todo trabalho na 
mediunidade orientada em Allan Kardec e Francisco 
Cândido Xavier deverá ser sempre, e invariavelmente, 
“gratuita”. 
 

 
                                               
   Meus irmãos! esta é uma regra que deve ser empreendida por 
cada um de nós, sem distinção, a da Mediunidade Gratuita, pois 
não há como compreender, e nem tão pouco aceitar, que uma 
pessoa que se diga em labor mediúnico, seja qual for a sua 
especialidade, venha a aceitar dinheiro para si mesmo, sob 
qualquer alegação, como se as coisas sagradas do Mais Alto 
estivessem à disposição das criaturas simplórias da Terra, quando 
se diz respeito à nossa tarefa junto aos Seres Celestiais. 
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 “É provável que muito em breve vocês lerão trabalhos meus 
com o selo de “Neio Lúcio”, em outros lugares. Não se 
espantem! Sou eu mesmo, tentando imprimir novas 

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

 

– Neio Lúcio 
 

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

 

O Médico-Amigo de Chico Xavier! 

  

Prezado amigo Vivaldo, 

...Seu livro, tenho certeza, “será lido por muitos leitores” 
que estão trabalhando nas Universidades. Dentre muitas delas 

como, por exemplo, a USP; na de Juiz de Fora e a de Minas 
Gerais, existem grupos estudando a Espiritualidade À LUZ DA 

MEDICINA... 

Tomo a liberdade de alertá-lo, desde agora: muitos leitores se 
levantarão contra o seu livro por nele existirem obras 

polêmicas, que alguns irmãos “ainda não devidamente 
preparados”, farão críticas, salvaguardando André Luiz... 

- Dr. ELIAS BARBOSA 

(Comentário antes de sua desencarnação prematura, em Uberaba/MG, 03 de 
fevereiro de 2011) 

Extrato da obra “MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS”, por Vivaldo P. S. Filho. 
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A NOVA CIÊNCIA DA “NUMEROLOGIA ESPÍRITA” 
APREGOA NÃO APENAS A OBSERVAÇÃO FRIA E 
PURA DOS NÚMEROS E DOS CÁLCULOS NA 
DECIFRAÇÃO DOS “SINAIS” E “CÓDIGOS” 

SECRETOS DE DEUS: INSERIDOS NA BÍBLIA 
SAGRADA E NA LITERATURA ESPÍRITA DE ALLAN 

KARDEC E FRANCISCO C. XAVIER, 
PARTICULARMENTE, MAS UMA RECIONALIDADE 

TODA ESPIRITUAL, QUE ENVOLVE SENSIBILIDADE 
E SENTIMENTO, MORAL E ÉTICA, RELIGIÃO E 
RELIGIOSIDADE, QUE SÃO AS FERRAMENTAS 

IDEAIS PARA QUE POSSAMOS AFERIR A 
AUTENTICIDADE DOS FENOMENOS DA 

“REENCARNAÇÃO PROGRAMADA & MÚLTIPLA”, 
PELOS PROCESSOS NATURAIS DA LÓGICA E DA 

SABEDORIA, DO CONHECIMENTO E DA EDUCAÇÃO, 
SEMPRE FRUTOS DE UMA MENTALIDADE SADIA, DE 
UM CORAÇÃO PURO, E DE UMA ALMA CARIDOSA.  

     

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

(Salvador/BA, 24 de julho de 2015) 
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“Dá-se o mesmo com a questão que nos 
ocupa, cujas diversas partes foram tratadas 
separadamente, depois coligidas num corpo 

metódico, quando puderam ser reunidos 
materiais suficientes. Esta parte da ciência 

espírita mostra desde já que não é uma 
concepção sistemática individual, de um 

homem ou de um Espírito, mas produto de 
múltiplas observações, que tiram sua 
autoridade da concordância existente 

entre elas”.  

  

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

1866, Introdução ao estudo dos fluidos espirituais, 
parte I, 1ª. edição, FEB, 2004). O destaque no texto 

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

 

Vivaldo Filho concedendo uma entrevista à conceituada jornalista 
Carla Araújo, em um dos épicos Especiais de Televisão co-
produzido por ele mesmo, na TV Itapoan (SBT Bahia), em 

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

   O Espírito Allan Kardec, que é o nosso mais 
graduado Benfeitor Espiritual (embora ele tenha preferência 
de se apresentar à nossa visão mediúnica como Chico 
Xavier, às vezes, e segundo as circunstancias psíquicas 
que envolvem o comunicado, ou seja, a depender da 
natureza mental e emocional do diálogo, e mesmo 
doutrinária, faz questão de se fazer perceber com a 
personalidade marcante do grande Codificador do 
Espiritismo, o que naturalmente nos deixa completamente 
envolvido pela emoção e pela sensibilidade de sua 
presença, sempre segura, sóbria e sábia, embora muito 
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simples, e muito amável!), nos orienta que o caráter de 
“novo”, aqui apresentado pela Nova Ciência da 

“Numerologia Espírita”, apenas se constitui de 
um “simbólico” apêndice, um detalhe mesmo, devotado ao 
sentido de expressar uma vestimenta nova, ou antes, uma 
roupagem atual, e específica, da conhecidíssima 

“Numerologia”, reconhecendo, ele, o caráter muito 
particular, quanto muito valoroso, dessa Ciência dos 
Números, que, acreditamos, tanto eu mesmo, como os 
meus amorosos Amigos Espirituais, ser um belo veículo de 
averiguação das, ainda, Desconhecidas e Grandes 
Verdades da Criação, dentro de suas disciplinas 
particulares e especializadas. 

 

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

   

   O Espírito André Luiz, que é um dos nossos mais graduados 
e atuantes Benfeitores Espirituais, embora ele tenha 
preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica como o 
celebre Dr. Carlos Chagas, às vezes, e segundo as 
circunstancias psíquicas que envolvem o comunicado, ou seja, 
a natureza mental e emocional do diálogo, e mesmo 
doutrinária, faz questão de se fazer perceber com a 
personalidade do grande filósofo grego Pitágoras, o Pai da 
Numerologia, COM A INTENÇÃO DE NOS ILUSTRAR 
ACERCA DAS INÚMERAS POSSIBILIDADES DO PSIQUÍSMO 
HUMANO-ESPIRITUAL, DANDO-NOS A CERTEZA DE QUE 
OS NOSSOS ESPÍRITOS, ESTEJAMOS ENCARNADO OU 
DESENCARNADO, EM DETERMINADAS CIRCUNSTÂNCIAS 
E SITUAÇÕES, POSITIVAMENTE, PODEM ACESSAR O SEU 
PASSADO PRÓXIMO OU MESMO MUITO REMOTO, MESMO 
QUE ESTE PASSADO REMONTE AOS MILÊNIOS DO 
TEMPO E DO ESPAÇO SOBRE A FAÇE DA TERRA OU DO 
INVÍSIVEL, não desconsiderando que os Espíritos infelizes e 
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altamente intelectualizados, mas embrutecidos pela maldade, 
mesmo que temporária seja essa maldade, também tem como 
acessar as suas, ou as “nossas” INÚMERAS memórias 
pregressas, quando, neste caso, procuram devassar 
determinados conhecimentos arquivados e mantidos de 
maneira quase mecânica em determinadas regiões do nosso 
corpo caloso, que tenhamos assimilado no tramite natural de 
nossa evolução intelectual, levando em consideração que 
determinadas fraquezas morais e emocionais que 
aparentemente já foram esquecidas por nós, também sejam de 
seus interesses, imediatos ou não, E REAFIRMA-NOS QUE O 
CARATER DE  “NOVO”, agora apresentado pela Nova 
Ciência da “Numerologia Espírita”, segue 
apenas o ritmo mais que natural da Evolução do 
Conhecimento, que está sempre sujeito a novas interpretações 
e a uma maneira sempre diversa de lhe conduzir os estudos, 
sem que haja a absoluta necessidade de lhe reformular os 
conceitos básicos. 

 

   Neste nosso caso, apenas apresentamos uma roupagem 
atual, num competente corpo de Doutrina Decifratória, da 
eficiente “Numerologia de Pitágoras”, reconhecendo, ele, o 
caráter muito particular, quanto muito valoroso, dessa Ciência 
Psicológica dos Números. 



        Livro # 40: “AS ESTRELAS CANTAM” – Espírito G. Delanne/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
18 

Ed. e-book: 
2017 

 

  

   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). 

 

 



        Livro # 40: “AS ESTRELAS CANTAM” – Espírito G. Delanne/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
19 

Ed. e-book: 
2017 

   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.) 
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Dedicatória Especial 

 

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

A nossa sincera homenagem à minha preciosa mãezinha:                                                                
Maria Isaura Campos Cabral                                                                            

(A Reencarnação da Rainha Branca de Castela) por tudo de bom 
e de generosidade que nos lecionou durante a minha atual 

existência, quando, neste ano de 2017, completo 53 anos de idade. 
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   UM ESTUDO MATEMÁTICO SOBRE A VOLTA DE SÃO LUIS DE FRANÇA 
É APRESENTADO NAS OBRAS MEDIÚNICAS DE VIVALDO FILHO, 
INTEGRALMENTE ALINHADO COM OS LIVROS MAIS VENERÁVEIS DO 
ESPIRITISMO E DO ESPIRITUALISMO. 

                                  

A Reencarnação também estudada na Bíblia Sagrada: São Luis IX/Vivaldo Filho. 
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O Espírito do Dr. Inácio Ferreira Interpreta a  

“Numerologia Espírita” 
       

   A “Numerologia Espírita” nada mais é que 

o desenvolvimento natural do Espiritismo, pois não se dá ao 
luxo de se considerar “algo novo”, a não ser no exclusivo 
sentido da metodologia, ou da mecânica, que se utiliza para 
fazer luzir do Céu as claridades dos “SINAIS” SAGRADOS DE 
DEUS, invariavelmente, inseridos em todo o ecossistema de vida 
planetária, dos encarnados e dos desencarnados, bastando-nos 
apenas que lhes devassemos a intimidade da maneira 
matematicamente correta, que é através da própria obra 
Espírita, de Allan Kardec e Francisco Cândido Xavier, muito 
especialmente, pela própria natureza dos seus 
inquestionáveis méritos mediúnicos, quanto científicos, 
assim como da Bíblia Sagrada (Antigo e Novo Testamento). 

     

     Ela não para diante da Ciência humana, não se limita a esta. 
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   Pelo contrário, ela avança e dá subsídios para que os seres 
encarnados no mundo possam se balizar da melhor maneira 
possível diante das inumeráveis incógnitas do Mundo Oculto e do 
Plano Material, também. 

 

   Não temos dúvidas de que todo o nosso labor mediúnico, 
pelo médium Vivaldo, haverá de dar bons frutos dentro e 
fora do nosso meio doutrinário, pois se consideramos o 
Espiritismo uma Doutrina eminentemente Evangélica, não 
podemos nos esquecer de que Allan Kardec a conduziu 
também de maneira cientificamente racional e lógica.  
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Dr. Inácio Ferreira 
 

   Nota do Médium: O empolgante texto acima foi pinçado 
do nosso Livro # 16: “ELVIS & AMIGOS VOL.2”, 
com a devida adaptação para este novo livro de Elizabeth 
d´Espérance. 
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Apresentação # 2 – Clara de Assis 

 

Clara de Assis 

Co-autora do primeiro livro psicográfico por 
Vivaldo Filho: “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”. 
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Somos colaboradores uns dos outros, não 

havendo espaço na vida dos Universos para 
tomadas de posições unilaterais, quando isso 

significa deixar para traz, na angustia da solidão 
e do esquecimento, os nossos irmãos de 

Evolução. 

Vamos seguindo a frente por caminhos diversos 
uns dos outros, visto que a Vida com Deus é e 

será sempre múltipla, entretanto, quando 
passamos a compreender melhor o significado da 

palavra Caridade, vamos verificando que nada 
mais somos que um grande e infinito conjunto de 
criaturas perfeitamente associadas umas às 

outras, obedecendo a uma seqüência de 
acontecimentos aparentemente casuais, mas 
que, na verdade, são inadiáveis oportunidades 

de crescer e construir, sempre ajustando-nos aos 
passos do Cristo de Deus, seguramente o 
Protetor Divino de toda a vida na Terra, o 

Salvador da Humanidade, e o aconchego perfeito 
para os nossos momentos de solidão. 

 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 21 de maio de 2017) 
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Prefácio de Veneranda 

 
Santa Isabel da Hungria 

1207 - 1231 

Santa Isabel de Aragão 

1271 – 1336 

Isabel de Portugal 

1397 - 1471 
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O Prefácio da Mentora 
TEXTO COMEMORATIVO EXTRAÍDO DO LIVRO # 39. 

   O nosso querido médium-mentor Vivaldo Filho 
tem marcado a sua humilde presença dentro do 
movimento espírita contemporâneo como um estudioso 
da solida obra de Allan Kardec quanto a de Francisco 
Cândido Xavier, naturalmente se enriquecendo e nos 
enriquecendo pelas diversas Entidades da Luz que, de 
maneira precisa, objetiva, e equilibrada, vem ofertando 
aos Dois Planos da Vida o que podemos 
conceitualmente denominar de A Substancia e a 
Conseqüência Matemática do Espiritismo, pois não 
há como não nos estarrecer diante de um universo tão 
intenso e tão deslumbrante de conhecimentos 
espirituais acerca da Matemática de Deus. 

  Foram até aqui CINCO (5) ANOS de intenso labor 
psicográfico desde meados de junho de 2012, embora a 
sua mediunidade tenha se iniciado no ano de 1996, por 
isso mesmo nós todos temos muito o que comemorar, 
já que temos diante de nós A VOLTA do grande 
Espírito São Luis, o Presidente Espiritual da “Sociedade 
Parisiense de Estudos Espíritas”, o carinhoso Instrutor 
de Allan Kardec. 

   Veneranda (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 12 de maio de 2017) 
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   Nota do médium: Sempre gostamos de lembrar aos nossos 
antigos, quanto aos novos, leitores que a querida Entidade 
Veneranda usa de um pseudônimo (livro “Nosso Lar”, André 
Luiz/Chico Xavier, FEB), já que, por intermédio da faculdade 
mediúnica de Francisco Cândido Xavier, fora-nos possível saber que, 
a mesma, se trata do Espírito de Santa Isabel, a Rainha 
Santa de Portugal, como consta da obra espírita: “ISABEL 
– A mulher que reinou com o coração”, autoria de Maria José 
Cunha (Editora Vinha de Luz, Belo Horizonte/MG, 2012). 

   A Rainha Isabel de Aragão, conhecida entre os católicos como a 
Venerável Santa Isabel, na história da cristandade se tornou 
célebre pelo maravilhoso, e único feito, da transfiguração de 
pães em rosas.  

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

   De minha parte, posso testemunhar que ela foi a 
reencarnação de Isabel, prima de Maria, e mãe de São João 
Batista. 

________________________ 

   

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

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

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

As Mensagens 
 

Das Estrelas 
__________ 

 

  

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha & Chico Xavier, surpreende-nos pela 
riqueza de detalhes fotográficos (desenhados pela querida médium mineira, que fora sobrinha do grande 

Eurípedes Barsanulfo) do Espaço Geográfico Espiritual do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde, na sua generalidade, eles residem e 
trabalham, da referida 9ª. Esfera Espiritual da Terra: Arte em geral ou 
Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica obra: “CIDADE NO ALÉM”, 
pelos Espíritos André Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de Heigorina 
Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora IDE, Araras/SP, com 1ª. Edição: 1983). 

   A Cidade Espiritual São Salvador, dos Níveis Superiores da Terra, está 
localizada na 9ª. Esfera, numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 
apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, que nasceu e reside atualmente 
na Cidade de São Salvador terrena, no estado da Bahia, Brasil, já que todo o 
projeto de Revelações Espirituais em torno de suas Vidas Sucessivas, e de outras 
tantas pessoas do seu conhecimento, ou não, invariavelmente, por força mesmo da 
natureza totalmente transcendental do projeto inicial, estarem anexados ao número 
nove (9), referente ao mês (9) de setembro do ano de 2012, quando o nosso 
pupilo mediúnico concluiu o livro “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, já debatido 
nas demais obras de sua lavra psicográfica, que foi produzido em homenagem ao livro 
“VOLTEI”, pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB). 

Texto extraído da obra “LUZ A FRENTE”, assinado pelos Espíritos      
André Luiz/Hernani G. Andrade: Atualizado por Santa Brígida da Suécia. 
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Debbie Reynolds 

 
Mary Frances "Debbie" Reynolds (El Paso, 1 de abril de 1932 - Los Angeles, 28 de 

dezembro de 2016) foi uma atriz, cantora, empresária, historiadora de 
cinema e humanitarista estadunidense. Ela foi nomeada ao Globo de Ouro por sua 

interpretação de Helen Kane na película de 1950 Three Little Words. Seu primeiro papel 
principal foi como Kathy Selden em Singin' in the Rain (1952). Em 1959, ela lançou seu 

primeiro álbum de música pop, intitulado Debbie. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Debbie_Reynolds 
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_______Capítulo 1                                    
AS ESTRELAS CANTAM!... 

 

   Um dos momentos mais graciosos da 
mediunidade encontrada em nosso Vivaldo Filho, 
aceite ele ou não a nossa manifestação de 
carinho e zelo (risos), fora o de vê-lo cantar e 
dançar com os Espíritos que se encontravam 
invisíveis a sua volta, como se os Céus tivessem 
aberto os seus delicados portões de luz para que os 
anjos celestiais pudessem vim até a Terra bailar 
tranquilamente com um dos seres vivos dos seus 
umbrais... 

   Embora eu ainda estivesse reencarnada entre os 
seres terrenos, pude ser transportada em sonho 
para o abrigo de sua presença amiga, leal, e 
amorosa, para que eu também pudesse escapar, 
nem que fosse por alguns poucos momentos da 
vigília material, do desassossego que a experiência 



        Livro # 40: “AS ESTRELAS CANTAM” – Espírito G. Delanne/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
34 

Ed. e-book: 
2017 

humana sempre causa aos corações um pouco mais 
afeiçoados à riqueza do amor, do bendito amor, e 
por esta razão nada mais pude fazer senão observar 
o lirismo encadeado pelos compassos daquela 
melodia humana e vivamente envolvida pelos 
acordes da incomparável orquestração de Deus!... 

  

   Se do Lado de Cá ouvíamos harpas e violinos 
delicados, ele sentia as vibrações da guitarra e da 
bateria dos músicos de carne. 

   Deus meu! Que loucura é esta pela qual nos 
envolvemos sem que os demais seres encarnados 
possam atinar, e mesmo compreender?...  

   Somos uma Humanidade só, enquanto encarnada 
e/ou desencarnada, interagindo uma sobre as 
outras, ou por entre as outras, executando a 
vontade do Senhor mesmo crendo-nos libertos da 
obrigação de nos tornarmos melhores uns para com 
os outros. 
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   E nessa condução harmoniosa de pura beleza 
espiritual o vimos não somente ver, ouvir, como 
sentir as brilhantes almas do Além, envolvido de 
tamanha alegria que não desejava mais parar com a 
aquela música e nem com a dança, somente tendo 
como foco de sua atenção a certeza de que A Vida 
Continua, não somente julgando e penitenciando os 
faltosos da Lei de Caridade, como essencialmente 
libertando os Espíritos vitoriosos de toda a derrota 
passada, quando estes fizeram-se fiéis servidores 
do Evangelho de Jesus, em qualquer parte do 
mundo: 

   - Sob as orquídeas de gratidão dos seus irmãos 
em sofrimento. 

   - Sob a benção dos filhos que não lhes esquecem 
o valor da educação. 

   - Sob a felicidade de poder ter amado não apenas 
a bela companheira ou o generoso companheiro, 
mas a todos, sem distinção de crença, condição 
financeira, raça, ou opção sexual. 

   Para estes, o Céu será sempre um doce palco 
iluminado. 
 

Debbie Reynolds 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 16 de maio de 2017) 
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Bessie Smith 

 
Bessie Smith (Chattanooga, Tennessee, 15 de abril de 1894 - Clarksdale, Mississippi, 26 

de setembro de 1937) foi uma cantora de Blues norte-americana. 

Às vezes referida como "A Imperatriz dos Blues", Smith foi a mais popular cantora de blues 
das décadas de 20 e 30 do século XX. Ela é frequentemente considerada como uma das 

maiores cantoras de sua época e, junto com Louis Armstrong, uma grande influência sobre 
os vocalistas de jazz posteriores. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bessie_Smith  
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_______Capítulo 2                                                           
AS ESTRELAS CANTAM!... 

 

   Meus filhinhos do coração! Longe estamos nós de 
voltar “à cena do crime” para sustentar uma 
inocência diante da nossa insistente teimosia de 
fazer da nossa experiência humana, uma sagrada 
oferta de Deus para que venhamos a crescer e nos 
iluminar para o Mais Além, um campo de batalha 
onde somente os ricos e os poderosos venham a ter 
vez! Pois não podemos descartar todo o mal que 
vem afligindo o tão generoso movimento espírita, 
não essencialmente no que diz respeito às almas 
verdadeiramente simples da Terra, mas no que toca 
aos irmãos de crença Evangélica que ludicamente 
tem tentado transformar esta causa consoladora de 
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Jesus num jardim obscuro de tremendas 
alucinações materialistas, como se fosse possível 
que algum de nós, estejamos encarnados ou 
desencarnados, ludibriar a vontade do Senhor, que 
é a de fomentar nos corações humanos um recuo no 
tempo, de quando o Cristo esteve entre nós. 

   - Quando o Senhor endossou pelo seu próprio 
testemunho a vida santificada: em contraposição ao 
nefasto orgulho e ao pestilento egoísmo. 

   - Quando Jesus afiançou-nos que todos somos 
filhos do Altíssimo, assim como Ele mesmo. 

 

   Por outro lado, se estamos todos unidos por um 
mesmo ideal, enquanto devotos de uma mesma 
crença cristã, não podemos compreender e nem 
mesmo aceitar que qualquer um de nós, por 
melhores que sejam as nossas intenções, 
venhamos a nos entrincheirar num belo campo de 
batalha terreno consagrando a quem pecou, ou a 
quem cometeu faltas mais ou menos graves, seja 
dentro da religião ou no seio das sociedades 
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particulares e publicas, a perfídia de nossa injuria e 
da nossa tormenta!  

   Não, absolutamente não. 

   O verdadeiro espírita, antes de avançar contra o 
faltoso, lembra de Jesus ao nos pedir que 
perdoássemos não sete, mas setenta vezes 
sete. 

   O mundo está gemendo, isto é um fato. 

   Mas não é por falta de boas leis ou de boa justiça, 
de homens de bem e criaturas honradas, mas por 
causa de nossa tremenda falta de compreensão 
diante daqueles que, sem duvida, falharam, 
oferecendo a eles nada mais que o peso da própria 
derrota. 

 

   Amemo-nos.  

   E perdoemo-nos. 
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   Cresçamos e avancemos para o mais Alto, 
ajudando aos que caíram e ofertando luz e caridade 
aos corações atormentados da Terra. 

   Se fizermos um tanto disto, sinceramente 
envolvidos na compaixão que devemos ter uns 
pelos outros, nada mais nos restará que aguardar 
a nossa libertação definitiva do casulo material pela 
morte, conscientes de que o Senhor nos aguarda 
numa Vida Feliz. 
 

Bessie Smith 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 18 de maio de 2017) 

   Nota do médium: Claro que não devemos jogar 
pedras em ninguém, mesmo porque a carta espiritual 
dessa amiga é bem clara quanto a nossa profunda 
necessidade de tolerância e perdão uns com os outros, 
em qualquer setor da vida humana, mas em relação 
particular ao nosso Espiritismo é mesmo de doer ver 
que as clarividentes informações de Chico Xavier se 
tornam cada vez mais certas, a exemplo de quando ele 
afirmava que: “os espíritas estão desencarnando 
mal.” Não só pela intolerância como pelo fascínio do 
materialismo, aliás, esse fora outro ponto sempre 
alertado pelo Chico, segundo o seu biógrafo mais 
competente Dr. Carlos A. Bacelli, de Uberaba/MG. 

   Antes de pensarmos em combater isso ou aquilo, por 
mais grave que seja a situação e o conflito, e por mais 
meritória que seja a causa combatente e de 
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repreensão, sempre justas numa sociedade que se 
prime pelo direito e pelo dever de todas as pessoas, 
precisamos pensar em Educar, antes de tudo educar-
nos para o Bem, esta sim será sempre a melhor e mais 
eficaz via de iluminação das criaturas terrenas. 

   Mas me permitam os amigos leitores, em acréscimo a 
bela manifestação desse Espírito Amigo, recordar de 
Jesus mais uma vez, sem distinção de crença alguma: 

_______________ 

 “Quem dentre vós estiver sem pecado atire 
sobre ela a primeira pedra.” 

- Jesus (João 8: 1-11) 

“O Novo Testamento”, tradução do original em grego por Haroldo 
Dutra Dias, 1ª. edição, Editora CEI, 2010. 

_______________ 

   Por isso mesmo, meus irmãos, pelo menos diante do 
meu próprio passado, nesta ou em encarnações 
recuadas no tempo, que logicamente não deve e como 
não foi somente movido por irrepreensíveis vitórias 
morais, precisamos estar conscientes do tremendo 
esforço que devemos empreender no dia a dia de 
nossas vidas para sermos misericordiosos, com isso 
não nos afastando da Bondade Perfeita de Deus. 
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Ethel Waters  

 

Ethel Waters (Chester, Pensilvânia, 31 de outubro de 1896 — Chatsworth, Califórnia, 1 de 
setembro de 1977) foi uma cantora estadunidense de blues, vocalista de jazz e atriz. Foi a 
segunda afro-descendente dos Estados Unidos a ser nomeada a um Óscar. É conhecida 
pela sua interpretação da música gospel His Eye Is on the Sparrow. Foi incluída no GMA 

Gospel Music Hall of Fame em 1984.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ethel_Waters   
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_______Capítulo 3                                                           
AS ESTRELAS CANTAM!... 

 

   Que os meus filhos da Terra não vejam em 
nossas palavras qualquer represália à justa 
necessidade que todos temos em interditar o mal, 
absolutamente que este não seria o interesse 
fundamental de qualquer Espírito do Bem, mas o de 
aprofundar as atenções dos nossos amigos terrenos 
na enorme necessidade que todos temos em fazer 
dos nossos corações um verdadeiro santuário de 
Boas Intenções, de obras perfeitas do Perdão. 
Quando o que temos observado por ai, seja do 
Brasil, na América, na Europa, ou em qualquer 
outra região do Planeta, é um desejo ardente, 
sentido pela maioria, de ver “todos pagarem pelo 
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mal cometido”, não com um sentimento real de 
justiça e respeito às leis humanas, mas por uma 
necessidade oculta e terrível de vingança! 

   Será que estamos pegando pesado em relação às 
“boas intenções” dos nossos amigos residentes na 
dimensão espiritual dos seres materiais, ou será 
que estamos fazendo uma limpeza geral na casa 
mental dos que se arrogam o direito (e o dever!) de 
fazer com que o criminoso, ou o faltoso, pague 
pelos crimes perpetrados contra a sociedade e a 
vida humana?!...  

  
   Queridas crianças! antes de tomarmos qualquer 
iniciativa desenfreada de fazermos justiça com a 
nossa palavra e com o nosso pensamento, 
ofertemos ao delituoso a breve orquídea de 
nossas orações, pedindo a Deus que ele se 
arrependa pelo gesto nem sempre pensado, mas 
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sim movido pela própria ignorância, consagrando 
à nossa lingua a obrigação do silêncio, na 
maioria das vezes necessário para que possamos 
pensar melhor e ver que ali poderia estar um irmão, 
um pai,  ou uma mãe nossa. 

   Se já nos considerarmos pessoas tão agraciadas 
pela perfeição, ai sim, mandemos ver. 

 
 

Ethel WATERS 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 18 de maio de 2017) 

   Nota do médium: Como vemos ai, precisamos 
Elevar e não derrubar a ninguém. 

   Mensagem Espiritual produzida ao Dia Nacional da 
Defensoria Pública. 
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Alberta Hunter 

 

Alberta Hunter (1 de Abril de 1895 – 17 de Outubro de 1984) foi 
uma cantora de blues, compositora e enfermeiraestadunidense. Iniciou sua carreira 
musical por volta de 1920, e desde então, tornou-se em uma cantora de sucesso, 

aclamada pela crítica na mesma linha que Ethel Wathers e Bessie Smith, com "voz negra" 
indiscutível e humor irreverente em suas apresentações. Em 1950, ela se retirou dos 
palcos, tornando-se enfermeira em Nova Iorque. Retornou ao meio artístico apenas 

em 1977, com apresentações públicas e gravações através do selo columbia, até sua 
morte, em agosto de 1984. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Alberta_Hunter    
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_______Capítulo 4                                                           
AS ESTRELAS CANTAM!... 

 

   Ah! o quanto é delicioso amar. 

   O quanto e delicado servir. 

   Mas Deus nos ver de mais pertinho quando 
trazemos ao coração aquele gesto vivo de santa 
caridade!... 
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   Não a caridade pura e simples, que mais tem 
haver com a esmola, mas com aquele gesto 
indiscutível de pura devoção. 

   Meus filhos! se pudessem visualizar por um só 
momento a alegria contagiante e a felicidade sem 
máculas por aqui daqueles que, durante a sua 
passagem pela Terra, tiveram a alegria de 
testemunhar o doce sentimento do amor e o 
delicado prazer de servir, não de modo estreito, 
mas puramente envolvido pelas dores de seus 
irmãos em sofrimento,  dores morais de 
arrependimento, dores de fome, dores de frio, ou 
dores de desalento, é certo que haveriam de se 
perceberem na condição dos ”loucos” varridos por 
tamanha expressão de êxtase, pedindo ao Senhor 
Supremo da Vida não mais ouvir o som das vozes 
gozadoras da Terra, sempre havidas pelas 
tormentas alheias, mas única e tão somente os 
cantos líricos dos anjos do Céu, reconhecidos de 
que somente eles, Os Espíritos do Senhor, são 
fascinantemente obsequiados pela glória de uma 
vida plenamente aconchegada ao coração de Jesus, 
o Nosso Mestre da Paz e Senhor Piedoso da 
Justiça. 
 

Alberta Hunter 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 18 de maio de 2017) 
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   Nota do médium: Quando falamos ou ouvimos 
sobre o doce dom da caridade, vem imediatamente a 
nossa mente Chico Xavier, que nos deixou exemplos 
preciosos de como ser justo, amoroso, e caridoso. 

    

Novos Relatos Matemáticos de                     
um Médium Espírita 

Estudem (outros) fatos impressionantes da                
Matematica Divina sobre A VOLTA de São Luis IX sob a 

ótica dos Instrutores Espirituais do Médium                    
Vivaldo P. S. Filho, pelas incomparaveis obras de                

Allan Kardec & Francisco C. Xavier.  

      

Este foi o nosso Livro # 23 (175 pág.):  

“Pinga-Fogo no Além                       
com Chico Xavier”                                                 

pelos Espíritos Ramiro Gama & Almir Guimarães 
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Nina Simone 

 

Eunice Kathleen Waymon mais conhecida pelo nome artístico Nina 
Simone (Tryon, 21 de fevereiro de 1933 – Carry-le-Rouet, 21 de abril de 2003) 

foi uma pianista, cantora, compositora e ativista pelos direitos civis dos 
negros norte-americanos. É bastante conhecida nos meios musicais do jazz, 

mas trabalhou com diversos estilos musicais na vida, como música 
clássica, blues, folk, R&B, gospel e pop. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nina_Simone    
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_______Capítulo 5                                                           
AS ESTRELAS CANTAM!... 

 

   O dinheiro nos serve para muitas coisas: 

   - Comprar alimento para quem tem fome. 

   - Dar roupas para quem está nu. 

   - Distribuir remédio para quem sofre uma dor 
física e mesmo psicológica. 

   - Ofertar água para quem tem sede. 

   - Para pagar a conta de luz para que esteja 
prestes a viver no umbral da escuridão em casa, no 
escritório, ou em qualquer outro lugar onde a 
energia está prestes a ser cortada. 

   Vejam só,meus irmãos, quantas coisas, dentre 
outras tantas, há de se fazer com os recursos que 
venhamos a arrecadar pela benção do nosso suor, e 
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quem sabe até por conta de alguma herança 
familiar bem vinda?!...(Risos). 

 

   Não existe criatura na Terra e nem no Invisível, 
pelo menos não em sã consciência, que possa jogar 
praga sobre esta bendita dádiva do Serviço com 
Deus, já que se ele pode causar mal, e muito mal 
mesmo, ao irresponsável, não há como negar-
lhe a providencial serventia, pois quando os 
tempos forem outros sobre a face do Mundo 
Material ele deixará de ser avaliado pelas lágrimas 
de quem o dá sofrendo para ser, vivamente, 
distribuído como o pão generoso dos tesouros 
infinitos de Deus sobre a face da Terra. 

   Caridade, meus irmãos. 
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   Tenhamos sempre a nossa disposição esse 
sentimento que “nos nivelará aos anjos” e nos cobre 
a alma, desde hoje, de benditas alegrias espirituais, 
fazendo com que nos disponhamos cada vez mais a 
caminhar com o Cristo de Deus, que nos dá fé e 
esperança por meio da nossa própria ação na 
caridade. Se hoje somos convocados a sermos 
piedosos uns com os outros, envolvidos que 
estamos pelos dolorosos casos de corrupção e 
mortes trágicas, não podemos nos esquecer que 
a caridade pode ser feita de mil maneiras 
diferentes, principalmente quando temos boa 
vontade com os outros e viva gratidão para com 
Deus, por ter-nos dado coração para amar 
disposição para servir. 

   Mais uma vez, recomendamos: Caridade. 
 

Nina Simone 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 18 de maio de 2017) 

   Nota do médium: Eu psicografei esta mensagem 
sem ter tido qualquer prévio conhecimento da biografia 
de Nina, quando somente após isso fui verificar-lhe a 
trajetória terrena na Wikipédia, quando fiquei surpreso 
ao tomar conhecimento que ela sofreu por longos anos 
de graves problemas psicológicos, talvez por isso 
mesmo ela tenha insistido comigo (risos) para que eu 
não deixasse de escrever mediunicamente sobre as 
dores e necessidades de quem sofre por problemas da 
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mente, já que quase eu ia “engolindo” mediunicamente 
essa parte preciosa de suas lembranças terrena. 
(Risos). 

   Posso afirmar que ela, hoje, é uma mulher 
empolgante, cheia de vivacidade, e encantadoramente 
alegre. Nada mais lhe pesa sobre os ombros no que diz 
respeito aos seus conflitos passados, segundo ela a 
química da Vida Maior lhe renovou as células do timo e 
do córtex, com isso lhe oferecendo nova disposição 
para a vida. 

   Ela, assim como as demais garotas desse livro, se 
esforça no estudo, no trabalho edificante, e no preparo 
emocional para voltar à vida material pela 
reencarnação programada, não necessariamente agora, 
mas em momentos futuros da vida planetária. 
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Sarah Vaughan  

 

Sarah Lois Vaughan (Newark, 27 de março de 1924 — Los Angeles, 3 de 
abril de 1990) foi uma cantora estadunidense de jazz, descrita por Scott 

Yanow como "uma das vozes mais maravilhosas do século 20". 
Apelidada "Sailor" (por seu discurso salgado), "Sassy" e "A Divina", Sarah 

Vaughan foi ganhadora do Grammy e do NEA Jazz Masters, o "mais alta honra 
no jazz", atribuído pela National Endowment for the Arts em 1989. 

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



        Livro # 40: “AS ESTRELAS CANTAM” – Espírito G. Delanne/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
56 

Ed. e-book: 
2017 

_______Capítulo 6                                                           
AS ESTRELAS CANTAM!... 

 

   Quase todos nós já sabemos que o escândalo 
ainda é um patrimônio psicológico necessário à 
evolução das criaturas, mas também reconhecemos 
de que infeliz é todo aquele que goze da 
necessidade de fazer ou realizar o escândalo: 

   - Na corrupção dos valores mais elementares da 
natureza humana. 

   - Na tomada de posição exclusiva de uma parte 
ou de outra em litígio sem a devida precaução ao 
direito de ampla defesa. 

   - Na investida contra as leis soberanas de nação, 
e até mesmo de uma pequenina aldeia. 

   - Na completa falta de interesse em resolver os 
casos graves de crime contra o patrimônio e à 
pessoa. 
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   - Na escolha intempestiva de gosto por uma 
pessoa em detrimento de outra, visto fazemos parte 
de uma mesma família perante o Pai Celestial, e 
verdadeiramente só é nossa mãe, nossos irmãos e 
irmãs aqueles que fazem a sua vontade. (Em Mateus 
12:50). 

  

   Enfim, de alguma maneira todos somos 
conclamados ao perfeito alinhamento com o que é 
justo, saudável, e moral, e por isso mesmo, a 
bem da caridade, vamos procurando trilhar pelos 
umbrais da experiência humana contribuindo aqui e 
ali com a nossa bagatela de moral, de salubridade, 
e de justiça, endereçando às autoridades 
competentes e muito sábias da Terra a nossa 
necessária contribuição espiritual pela elevação de 
todos, sem nos esquecer de que somente Deus é a 
Soberana Justiça, o Absoluto Amor, e a 
Perfeita Caridade. 

    Meus filhos! não duvidemos de que somos 
realmente capazes de enfeitar a vida terrena com o 
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aroma perfumoso de nossa sincera afeição uns 
pelos outros, já que o Senhor nos disse: AMAI-VOS 
UNS AOS OUTROS COMO EU VOS AMEI. 

 

   Por isso, deixemos um pouco de lado a vontade 
de analisar, por mais que a nossa mente seja um 
universo inteiro de puras reflexões e cálculos 
precisos, e abramos os nossos corações fazendo a 
Terra inteira reluzir pelas claridades santificantes da 
salvação perpétua de todos. 

   Jesus Cristo veio para Amar e Salvar. 

Sara Vaughan 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 18 de maio de 2017) 
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   Nota do médium: Esta última parte de sua 
encantadora carta espiritual me fez recordar de outros 
tempos passados de minha caminhada mediúnica, 
quando ainda por volta do ano 2000 eu pude observar, 
pela minha vidência mediúnica, como até mesmo as 
flores de nossa Natureza material se ressente de 
nossas vibrações pessoais, particularmente quando eu 
passava por elas, em determinados locais perto de 
minha antiga morada no bairro de IAPI, também em 
Salvador/BA, via-as sensibilizadas pela minha própria 
presença, quando quase mortas passavam a 
apresentar uma nova e viva alegria, literalmente 
transfigurando as suas pétalas caídas e tristes em 
verdadeiros monumentos de felicidade botânica. 

   Inúmeras fezes vi isto acontecer comigo mesmo, 
deixando-me perfeitamente entregue a este 
maravilhoso deleite espiritual, mas recordemos que 
absolutamente físico, pois as fores e as plantas que 
se avivavam pela minha passagem eram plantas e 
flores materiais de nosso Mundo Físico. 

   Sabemos muito bem que esta não é uma prerrogativa 
exclusiva de minha aura magnética, ou de minhas 
particulares manifestações astrais, longe disto, visto 
que cada pessoa, ou ser, encarnado ou 
desencarnado, apresenta ou apresentará em si 
mesmo um mundo todo particular de puras 
emoções e doces sentimentos, abstração feita de 
minha própria personalidade. 
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Jo Stafford   

 

Jo Stafford (1917-2008). A primeira branca desta lista. Foi uma cantora pop 
que fez bastante sucesso do final dos anos 30 ao começo dos anos 80. Foi a 

principal vocalista do conjunto vocal “The pied pipers”, mais tarde cantou com a 
orquestra de Tommy Dorsey (pela qual passou muita gente boa, inclusive 

Frank Sinatra) e finalmente foi para a banda de Paul Weston, com o qual se 
casou e teve dois filhos.  

http://opiniaoenoticia.com.br/opiniao/as-divas-do-jazz-e-da-cancao-americana/  
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_______Capítulo 7                                                           
AS ESTRELAS CANTAM!... 

 

   Quem me dera hoje estar por ai para poder 
“baixar o pau”!... 

   Não, não me entendam mal. A expressão pode 
parecer vulgar, mas está dentro de um excelente 
contexto, principalmente quando vemos pessoas 
aparentemente sérias e honradas atrapalharem a 
vida das demais pessoas com ações criminosas e 
que fazem uma nação inteira e seu povo generoso 
cobrirem-se de vergonha. 

   Meus irmãos e amigos da Vida Maior são 
verdadeiros heróis e perfeitos santos, oferecendo 



        Livro # 40: “AS ESTRELAS CANTAM” – Espírito G. Delanne/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
62 

Ed. e-book: 
2017 

tributo de compaixão a quem, antes de tudo, 
merece maldição!... 

   

   Ah! como são doces essas grandes criaturas 
celestiais!...  

   Como os seus corações são profundamente 
tocados pela piedade!... 
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   !!! 

   Pensando bem, meus amigos terrenos, ai de 
mim!  

   Acho que ainda não aprendi a amar como os 
anjos amam. Estou ainda tão presa aos sentidos da 
vida planetária, embora já conheça um pedacinho 
do Céu, que não consigo enxergar as dores e as 
aflições alheias sem que não seja pelo foco 
medonho do meu ego. 

   Deus me livre continuar assim por muito tempo. 

   Dai-me licença. 

   Vou orar. 

Jo Stafford 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 19 de maio de 2017) 

   Nota do médium: Preciso reconhecer publicamente 
que esta mensagem me tocou profundamente o 
coração, chegando a me fazer derramar delicadas 
lágrimas de ternura... Não por eu me reconhecer puro 
como um anjo ou delicado como um santo, mas por eu 
me encontrar ainda na mesma condição de muitos 
carrascos por ai, doidos de vontade de “baixar o pau” 
em muitos dos nossos irmãos delinqüentes, como se eu 
mesmo fosse algum maravilhoso exemplo perfeição. 

   Assim como ela, o mundo inteiro precisa orar. 
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Dinah Washington 

 

Dinah Washington, nome artístico de Ruth Lee Jones (Tuscaloosa, 29 de 
agosto de 1924 – Detroit, 14 de dezembro de 1963), foi 

uma cantora e pianista norte-americana, que tem sido considerada "a mais 
popular artista feminina negra dos anos 50" Essencialmente uma vocalista 

de jazz, ela se apresentou e gravou uma ampla variedade de estilos, 
incluindo R&B e música pop tradicional e blues[1] que lhe rendeu o título de 

"Rainha do Blues". Dinah foi uma das homenageadas do Alabama Jazz Hall of 
Fame de 1986, e foi introduzida ao Rock and Roll Hall of Fame em 1993. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Dinah_Washington  
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_______Capítulo 8                                                           
AS ESTRELAS CANTAM!... 

 

   Quanta gente boa falou antes de mim! Será que 
eu conseguirei dar conta do recado, ou será que 
tremerei diante de tão grande responsabilidade?!... 

   Não que eu, como gente morta que sou, tenha 
medo de falar com gente viva... ou será o 
contrário?!... Eu até fico meio zonza ao me 
aproximar do ambiente terreno, não por conta das 
irradiações benfazejas dos médiuns que aqui e ali 
me acolhem em suas auras meigas e doces, apesar 
de na maioria dos casos não me identificarem a 
personalidade espiritual, mas por força da intensa 
manifestação de ódio, mágoa, e ressentimento, que 
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atualmente pairam sobre a vida da maioria dos 
seres humanos de carne, isto em qualquer parte do 
planeta, com isso elevando demasiadamente o 
desconforto dos seres espirituais do Bem que acorre 
ao meio ambiente terreno para tentarem fazer uma 
fagulha de luz nesta grande escuridão do coração 
humano. 

  

   Como os Espíritos Amigos tem dito desde Allan 
Kardec, os seres da vida planetária precisam 
urgentemente voltar a pensar e a viver como os 
primitivos cristãos, não necessariamente 
descalsos e nus com a mão no bolso, mas, 
indiscutivelmente, vivendo ou procurando viver da 
maneira mais modesta possivel, não somente em 
termos de vida econômica, mas, sem dúvida, com a 
única riqueza que cai bem em qualquer cristão (e 
espírita!): a riqueza do coração. 

   Não temos meios pessoais, pelo menos por 
enquanto, de nos vestir com a túnica nupcial tal 
qual a recomendada no Evangelho de Jesus, 
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naquela brancura perfeita, mas se fizermos uma 
forcinha, creio, haveremos de poder transubstanciar 
o nosso farrapo perispiritual em uma boa calça 
geans ou numa bela saia esvoaçante...  

   Precisamos apenas de boa vontade, precisamos 
de ter um objetivo claro na vida que possa nos 
garantir uma existência relativamente equilibrada, 
até que amanhã, no mais tardar, já tenhamos 
condições suficientes de adentrar o maravilhoso 
Reino de Deus, tendo em nossas mãos as benditas 
chagas do trabalho construtivo e do esforço no bem 
de todos, enquanto asas às próprias costas nos 
identificando como verdadeiros filhos do Altíssimo, 
perfeitamente entregues a alegria de uma vitória 
merecida e como cabe aos verdadeiros anjos 
celestiais. 

 

Dinah Washington 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 19 de maio de 2017) 
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   Nota do médium: Na atualidade, o sentimento 
íntimo que nós temos da existência real de seres 
espirituais que denominamos como “anjos” já está tão 
sedimentado em nosso inconsciente que talvez nem 
fosse necessário que eu entrasse aqui nesse tema 
empolgante, embora muitos espíritas erroneamente 
imaginem que na Vida Maior os Espíritos Superiores 
não necessitem de asas para voar... ledo engano. 
 

     

 

   No meu caso particular, em relação à minha visão 
mediúnica diante desse fato curioso e ao mesmo tempo 
muito delicado (em termos de sensibilidade!), posso 
recomendar aos nossos leitores mais novos que se 
dirijam para o nosso Livro # 4: “CIÊNCIA DOS 
ESPÍRITOS - A Revelação do Amor”, quando na 
parte final, quando tratamos sobre Elizabeth 
d´Espérance e Maria de Magdalena, encontrarão 
um impressionante fenômeno de acoplamento de asas 
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espirituais em minhas costas. Evidentemente que se 
trata de apenas um detalhe particular dentro do 
gigantesco conjunto textual elaborado pelos nossos 
Benfeitores Espirituais para ajustar os conhecimentos 
antigos com os nossos em relação às Vidas Sucessivas 
de Elizabeth d´Espérance, a inesquecível médium 
inglesa dos efeitos físicos. 

   Uma outra obra que amei estudar e que fala, mesmo 
que de uma maneira muito breve, sobre a vida nas 
dimensões mais elevadas de nosso planeta Terra, além 
de outros temas,  foi “A 2ª. Morte” (Pela Editora da 
Fraternidade), pelos Espíritos André Luiz e Altino, 
psicografada pelo saudoso médium Rafael A. Ranieri, 
hoje me dando a sua inestimável assistência espiritual. 

   É claro que devem existir por ai inumeráveis livros 
mediúnicos e de pesquisa que versam sobre este 
mesmo tema, o dos anjos ou dos seres mais elevados 
da criação, sem contar a própria Bíblia Sagrada (de 
preferência a Tradução Brasileira), mas como um 
humilde estudante da obra gigantesca de Allan Kardec, 
quanto a de Francisco Cândido Xavier, devo 
recomendar em primeira linha os seus trabalhos 
mediúnico-doutrinários, evidentemente por serem a 
base para um conhecimento mais seguro sobre a Vida 
Além da Morte, sendo uma o desenvolvimento natural 
da outra, quanto a do Antigo e do Novo Testamento. 

   Entretanto, não nos esqueçamos de que há 
interessantes filmes produzidos para a TV ou para o 
cinema que podem, também, nos ilustrar sobre isso, 
quando André Luiz (por Chico Xavier) já nos alertou: 
“A ficção científica nada mais é que a antecipação 
do futuro.” 
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Peggy Lee  

 
Peggy Lee (Jamestown, 26 de maio de 1920 — Bel Air, Los Angeles, 21 de 

janeiro de 2002), nome artístico de Norma Deloris Egstrom, foi 
uma cantora de jazz tradicional estadunidense conhecida por interpretar as canções 

"Is That All There Is?" e "Fever". Ao longo de uma carreira de mais de cinco décadas, 
Peggy gravou mais de 600 canções e chegou a ser comparada às mais importantes 

cantoras americanas de sua época, como Billie Holiday e Bessie Smith.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Peggy_Lee  
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_______Capítulo 9                                                           
AS ESTRELAS CANTAM!... 

 

   Jesus meu! Quanto tempo ainda os nossos irmãos 
da vida terrena levarão para aprender que somente 
Deus julga em última instancia?!... É que quanto 
mais o tempo corre e passa vamos observando a 
terrível sanha dos homens-matéria em ver os seus 
irmãos ignorantes se despencarem para a vala 
miserável dos infernos!... 

   Oi gente! Vê se acordam por ai. Temos muito que 
fazer e realizar que não seja sorrir e maldizer diante 
das amarguras alheias. 
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   Em muitos casos a justiça humana pode até 
falhar, visto que os seres materiais da Terra não são 
ainda perfeitos como os deuses apresentados por 
Jesus, mesmo porque as legislações humanas tem 
as suas peripécias particulares, que poderá pender 
para um lado quanto para o outro, mas não 
tenhamos dúvidas de que Deus nos observa a todos 
e sabe bem o que se passa no coração e na alma de 
cada um de nós, favorecendo-nos com o seu 
misericordioso perdão, fulminante ou não, segundo 
as reais intenções de cada um em particular. 

   

   Não nos precipitemos em tirar conclusões que não 
nos cabe realizar, afinal tudo faz parte de um 
precioso mecanismo de Ação e Reação, que 
haverá sempre de desaguar na evolução de todo os 
seres, não de acordo aos nossos desejos, sempre 
limitados em relação à vontade do Criador, mas 
segundo a sua perfeita Lei de Progresso, a qual 
nos cabe compreender e aceitar. 
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   Não podemos julgar-nos infalíveis, como se já 
estivéssemos carregando alguma túnica de perfeita 
santidade, não mesmo. 

   Todos podemos vir a falhar. 

   Observemos tudo e analizemos tudo, segundo o 
Codificador do Espiritismo, mas que Deus nos livre 
de tocar fogo numa fogueira que já se encontra 
abarrotada de gente perdida, somente aguardando 
a hora derradeira do túmulo para perdir perdão ao 
Senhor da Vida, por, certamente, não terem 
compreendido e nem aceito a palavra de Jesis, ao 
nos ensinar: 

______________ 

 “Nem todo aquele que me diz “Senhor, 
Senhor” entrará no Reino dos Céus, mas 

aquele que realiza a vontade de meu Pai {que 
está} nos céus.”                                                                    

– Jesus (Mateus 7:21) 

“O Novo Testamento”, tradução de Haroldo Dutra Dias do 
original em grego, 1ª. edição, Editora CEI, 2010.  

______________ 

   Paz sempre. 

Peggy Lee 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 20 de maio de 2017) 
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   Nota do médium: Não há como desconsiderar a 
grande preocupação dos Espíritos Superiores pelos 
incontáveis dramas políticos e sociais que tem abatido 
de maneira muito dolorosa o moral dos seres 
encarnados na Terra, seja em solo brasileiro, na 
América do Norte, na Europa, na Síria, etc... 
Entretanto, e apesar de tudo isso, eles mantém a sua 
esperança naqueles que já buscam viver as suas 
existências pelos exemplos do bem, e nesse particular 
o povo brasileiro pode naturalmente se destacar por ser 
um povo essencialmente pacifico, embora, segundo os 
meus Amigos Espirituais: “falam demais, pelos 
cotovelos mesmo. (Risos). 
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Rita Hayworth   

 
Rita Hayworth (nome artístico de Margarita Carmen Cansino; Nova 

Iorque, 17 de outubro de 1918 — Nova Iorque, 14 de maio de 1987) foi 
uma atriz norte-americana de ascendência hispano-irlandesa, que atingiu o 

auge na década de 1940 e tornou-se um mito eterno do cinema.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rita_Hayworth   
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_______Capítulo 10                                                           
AS ESTRELAS CANTAM!... 

 

   Temos plena consciência de que esta nossa nova 
incursão aos fluidos da matéria densa, por meio da 
Mediunidade, deve ter causado desconforto a 
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muitos dos amigos que nos lê, não necessariamente 
pela proposta em si mesma, que é grandiosa, a de 
interditar na ALMA dos humanos qualquer ligação 
com a disputa ou com a vingança... mas por 
estarmos descortinando alguma coisa obscura de 
nossos corações que não respeita e nem aquece 
coisa alguma, mas entristece e desconsidera pela 
frieza do seu caráter, isto eu falo em relação ao 
temível orgulho de pretendermos ser alguma coisa 
que ainda não somos, já que a Vida com Deus 
sempre nos dá esse tipo de oportunidade, o de 
levantarmos o véu grosso de nossas próprias 
personalidades e deixando a descoberto o enorme 
serviço que temos de empreender para fazer 
claridade neste santuário divino: que se chama 
coração humano!...  

  

Rita (A reencarnação de Joana d´Arc). 
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   Precisamos atuar firmemente na melhoria da vida 
terrena, não há como negar isso, mas, sim, 
ofertando perdão, bondade, alegria, paz, e luz para 
todos, sem distinção, reconhecidos de que a rota 
mais importante e mais segura para alcançarmos o 
Reino de Deus é a Caridade!...  

   Sem ela, meus irmãos, será mesmo impossível 
para qualquer um de nós triunfarmos do 
materialismo, pois Deus no vê, antes de tudo, pela 
ação no bem de todos, servindo sem interesse de 
ser recompensado, e amando mesmo sem ser 
amado. 

   Jesus nos deu a lição perfeita disto. 

   Sigamos a Ele. E confiemos na Justiça Divina. 
 

Rita Hayworth 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 20 de maio de 2017) 

   Nota do médium: Desde o nosso Livro # 2: 
“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, temos afirmado 
que essa grande Amiga Espiritual foi a reencarnação 
de Judas Iscariotes e Joana d´Arc, aliás, foi por 
este livro que ela trouxe as suas primeiras cartas 
mediúnicas por nosso humilde intermédio, lembrando 
que o maior criminoso de hoje, pela Reencarnação, com 
certeza, será o herói, o santo, e o anjo de amanhã. 



        Livro # 40: “AS ESTRELAS CANTAM” – Espírito G. Delanne/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
79 

Ed. e-book: 
2017 

  Ela pediu licença à Carmem Miranda para encerrar 
esta nova série de mensagens espirituais, tomando o 
seu lugar.  

 

Comemorando o 5º. Aniversário da 
Psicografia de Vivaldo P. S. Filho – 2017 

Estudem as primeiras mensagens psicografadas de 
Vivaldo Filho pelos Espíritos da 9ª. Esfera Espiritual da 
Terra (Arte em geral ou Cultural e Ciência) sob a luz das 

obras de Allan Kardec & Francisco C. Xavier.  

    

Este foi o nosso Livro # 2 (366 pág.):  

“Mensagens de Além-Túmulo”                                                 
Coord. pelos Espíritos Elvis Presley & Clara de Assis 

Com Espíritos Diversos 

OBRA RECEPCIONADA ENTRE JUNHO E SETEMBRO DE 2012. 
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FIM DA PRIMEIRA PARTE  

DO LIVRO 

 

 
 

Pelo Espírito                                                                      

GABRIEL DELANNE                                                         
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SEGUNDA PARTE 

A Mensagem 
 

De Delanne 
__________ 

 

  

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha & Chico Xavier, surpreende-nos pela 
riqueza de detalhes fotográficos (desenhados pela querida médium mineira, que fora sobrinha do grande 

Eurípedes Barsanulfo) do Espaço Geográfico Espiritual do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde, na sua generalidade, eles residem e 
trabalham, da referida 9ª. Esfera Espiritual da Terra: Arte em geral ou 
Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica obra: “CIDADE NO ALÉM”, 
pelos Espíritos André Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de Heigorina 
Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora IDE, Araras/SP, com 1ª. Edição: 1983). 

   A Cidade Espiritual São Salvador, dos Níveis Superiores da Terra, está 
localizada na 9ª. Esfera, numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 
apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, que nasceu e reside atualmente 
na Cidade de São Salvador terrena, no estado da Bahia, Brasil, já que todo o 
projeto de Revelações Espirituais em torno de suas Vidas Sucessivas, e de outras 
tantas pessoas do seu conhecimento, ou não, invariavelmente, por força mesmo da 
natureza totalmente transcendental do projeto inicial, estarem anexados ao número 
nove (9), referente ao mês (9) de setembro do ano de 2012, quando o nosso 
pupilo mediúnico concluiu o livro “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, já debatido 
nas demais obras de sua lavra psicográfica, que foi produzido em homenagem ao livro 
“VOLTEI”, pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB). 

Texto extraído da obra “LUZ A FRENTE”, assinado pelos Espíritos      
André Luiz/Hernani G. Andrade: Atualizado por Santa Brígida da Suécia. 
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KARDEC                         
VIVE!                                     

SÃO LUIS                       
VOLTA! 

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

partes foram tratadas separadamente, depois coligidas num corpo 
metódico, quando puderam ser reunidos materiais suficientes. Esta 
parte da ciência espírita mostra desde já que não é uma concepção 

sistemática individual, de um homem ou de um Espírito, mas 
produto de múltiplas observações, que tiram sua autoridade da 

concordância existente entre elas”.  

Allan Kardec, “Revista Espírita”, Ano IX, março de 1866, Introdução ao estudo 
dos fluidos espirituais, parte I, 1ª. edição, FEB, 2004. (Com destaque nosso).                                        

PELO ESPÍRITO GABRIEL DELANNE                                    
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   Existem múltiplas maneiras de se chegar a uma 
verdade, seja ela científica, filosófica, ou religiosa, 
por mais demorado que seja o seu intercurso, e por 
isso mesmo a paciência de cada investigador da 
verdade deverá ser um patrimônio vivo em seu 
espírito e não apenas um apêndice de sua alma. Por 
mais que sejam duras as manifestações contrárias 
sobre o que está a procurar e mesmo que esteja 
caminhando sobre o peso ensurdecedor das vozes e 
das palavras acusatórias dos que se julgam 
antecipadamente “donos da verdade”, não há como 
pensar em parar a meio caminho se já existe, pelo 
menos, uma só gota de certeza do que está a 
produzir, imaginemos então se os fatos encontrados 
começam a surgir por meio de uma constelação 
grandiosa de puras evidencias, todas elas 
produzidas por uma força superior à mente e aos 
desejos dos seres da terra?!... 

   É exatamente dessa maneira que vem se 
apresentando e se multiplicando as incalculáveis 
provas matemáticas de que a “Reencarnação 
Matematicamente Programada (& Múltipla)” 
existe, pelo menos dentro dos parâmetros 
estabelecidos pela Nova Ciência da 
“Numerologia Espírita”, tendo como fonte 
fundamental as obras literárias mais sagradas do 
Espiritismo: as de Allan Kardec, as de Francisco 
C. Xavier, quanto a Bíblia Sagrada (Edição 
Brasileira), e por isso mesmo condicionando o seu 
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fantástico esquema de decodificação de “Sinais” 
e “Códigos” Secretos de Deus do Espiritismo a 
um natural serviço literário de UNIVERSALIDADE 
DOUTRINÁRIA pela Terceira Revelação, 
facultando-nos afiançar A VOLTA de São Luis de 
França ao solo brasileiro e as suas veneráveis 
tarefas no século 20-21. 

   Já nos encontramos bastante satisfeitos pelo que 
apresentamos nos livros anteriores em relação à 
nova experiência material de São Luis quanto ao 
seu passado de glórias em outras tantas roupagens 
fisiológicas, mas precisamos dar prosseguimento ao 
nosso esforço de sedimentar na mentalidade dos 
estudiosos da Terra o interesse por essa Nova 
Ciência, que naturalmente se incorpora ao 
Espiritismo, e por isso vamos trazer mais um 
elemento doutrinário que sustenta os nossos 
apontamentos anteriores, sem nos esquecermos 
que São Luis IX (Vivaldo Filho) sempre será o 
epicentro essencial dessa Revelação Divina a partir 
dos seus números fundamentais, ou números-
chaves: 4, 7, 8, 9, 10 e 17. E por isso mesmo ele 
será sempre lembrado. 

   Dessa vez teremos como convidado de nosso 
sistema de decodificação a figura ímpar do próprio 
Codificador do Espiritismo, Allan Kardec, quando 
veremos a sua ligação com as tarefas passadas-
presente-futuras de São Luis, todos envolvidos 
numa mesma cadeia de acontecimentos 
matemáticos milagrosos: 



        Livro # 40: “AS ESTRELAS CANTAM” – Espírito G. Delanne/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
85 

Ed. e-book: 
2017 

 
HENRI SAUSSE 

BIOGRAFIA DE 

ALLAN KARDEC 
1ª. Ed. – São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2015. 

_______________ 
    

   Analisemos as informações matemáticas que 
foram inseridas nesta obra preciosa do Espiritismo 
pelos Espíritos Superiores em forma de sinais e 
códigos secretos, “Biografia de Allan Kardec”, como 
vemos em sua primeiríssima edição brasileira de 
2015, que de maneira racional, conseqüente, e 
equilibrada, asseguram e validam os postulados da 
“Numerologia Espírita”, não como uma ciência a 
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parte, mas como uma ferramenta adicional à 
Terceira Revelação e que possa dá curso ao seu 
objetivo essencial, que é a de oferecer ao Mundo 
Material a realidade da ALMA, seja pela 
Reencarnação, propriamente dita, pela Mediunidade 
ou pela Vida Espírita, quando aqui temos A 
Substancia e a Conseqüência Matemática do 
Espiritismo: 

Um sonho instrutivo 

Paris, 31 de março de 1869 

   “Amigos, 

   Agora que estou um pouco mais calmo,eu lhes 
escrevo; ao enviar-lhes meu telegrama,talvez 
tenha agido um pouco brutalmente, mas 
pareceu-me que deveriam saber imediatamente 
dessa morte. Eis alguns detalhes: ele (33) 
morreu nesta manhã entre as onze horas e o 
meio dia, subitamente, entregando um número 
(48) da Revue a um empregado de livraria que 
acabara de comprá-lo. Caiu sem proferir uma só 
palavra: ele estava morto. Nesse momento, 
estava sozinho em sua casa, à rua Sainte-Anne, 
organizando seus livros e papéis para a mudança 
que havia começado e deveria terminar amanhã. 
Ao ouvir os gritos da empregada e do funcionário 
da livraria, o porteiro subiu e o levantou do chão. 
Delanne (115), que acorreu a toda pressa, o 
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friccionou, magnetizou, ma sem vão; estava 
terminado. 

   Acabei de vê-lo, penetrei na entrada 
abarrotada de utensílios domésticos; a porta da 
sala de sessões, escancarada, me deixou ver a 
desordem dos preparativos para a mudança; ao 
entrar no pequeno salão que conhecem bem, 
com seu tapete vermelho e seus móveis antigos, 
percebi de início a senhora Kardec sentada no 
sofá que ficava diante da lareira; o senhor 
Delanne (189) estava a seu lado; diante deles, 
sobre dois (...)” 

(Tomemos apenas dessa página # 104.) 

   Se tomarmos todas as letras, palavras, etc., 
(incluindo o “meio-dia” como duas palavras) desde 
o começo dessa carta, tomando como base apenas 
a página 104, até quando se menciona a palavra 
número (que tem tudo haver como o nosso 
esquema de decodificação numérica), teremos um 
total de # 48 palavras: 

- 4: O mês (4) de abril do nascimento de São 
Luis (Vivaldo Filho). 

- 8: O mês (8) de agosto da morte de São Luis 
(Vivaldo Filho). 

_____________ 
   O nome de Kardec é mencionado como ele sobre 
a palavra de # 33. 



        Livro # 40: “AS ESTRELAS CANTAM” – Espírito G. Delanne/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
88 

Ed. e-book: 
2017 

- 3 + 3 = 6:  

   O exato mês (6) de junho, do ano de 2012, 
quando Vivaldo Filho (São Luis) deu começo de 
maneira mais ostensiva à sua mediunidade de 
psicografia, passando então a receber as 
mensagens dos Espíritos da 9ª. Esfera Espiritual 
da Terra (Arte em geral ou Cultural e Ciência), que 
comporiam a sua primeira obra psicográfica, 
propriamente dita, “MENSAGENS DE ALÉM-
TÚMULO”, Coord. Espiritual de Elvis Presley (A 
Reencarnação de Gabriel Delanne) & Santa Clara 
de Assis, em homenagem ao livro “VOLTEI”, pelo 
Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB).  

   Quando o # 6 marca o mês (6) de junho do 
nascimento de São João Batista (A Reencarnação 
Passada de Allan Kardec/Chico Xavier): O Espírito 
da Verdade.  

_____________ 
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   Delanne é mencionado no texto duas vezes: 

- Sobre a palavra de # 115. 

- Sobre a palavra de # 189. 

   Observemos atentamente isso: 

- 1 + 1 + 5 + 1 = 8: O exato mês (8) de agosto da 
morte de Elvis Presley (Gabriel Delanne). 

- 8 + 8 (do 89) = 16: Temos o exato dia (16) da 
morte de Elvis Presley (Delanne). 

   Quando: 8 + 9 = 17. 

- 10: O exato dia (10) de nascimento de Vivaldo 
Filho (São Luis). 

- 7: O exato mês (7) de julho do nascimento de 
Vivaldo Filho (São Luis). 

_____________ 
   Começamos a nossa decodificação com São 
Luis IX e a finalizamos com Vivaldo Filho, na 
carta pública assinada pelo senhor Muller, pelo 
menos nessa primeira página de # 104, amigo de 
Allan Kardec, que dava notícias detalhadas sobre a 
morte do Mestre de Lyon, ficando evidente que 
realmente esse grande Espírito é o epicentro das 
Novas Revelações Espíritas sobre a Nova 
Genealogia do Cristo. 

_____________ 
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Gabriel Delanne 

   Para encerrar esse nosso breve esquema de 
Decodificação, vejamos a disposição dos # das 
páginas em que aparece a carta do senhor Muller: 

- 104 + 105 + 106 = 315. 
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PODEMOS DEDUZIR: 3 + 1 + 5 = 9. 
   O enigmático mês (9) de setembro, do ano de 
2012, quando Vivaldo P. S. Filho completou a 
primeira parte original da sua primeira obra pela 
mediunidade psicográfica, propriamente dita, 
“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos 
Diversos, pela Coordenação dos Espíritos Elvis 
Presley & Santa Clara de Assis, em homenagem 
ao livro “VOLTEI”, pelo Espírito Irmão Jacob (por 
psicografia de Chico Xavier/FEB), quando o # 9 
também representa a 9ª. Esfera Espiritual da 
Terra (Arte em geral ou Cultural e Ciência), de 
onde tem partido a maior parte das Entidades da 
Luz que tem lhe auxiliado na produção dos livros 
psicográficos.  
   Quando precisamos nos lembrar do titulo de família: São 
Luis IX (9) de França. 
 

   

Vivaldo Filho e sua encarnação passada como Rei Luis IX de França. 
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________________ 

Vejamos a questão # 9, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

   Em que é que, na causa primária, se revela uma 
inteligência suprema e superior a todas as coisas?  

   “Tendes um provérbio que diz: ‘Pela obra se reconhece 
o autor.’ Pois bem! Vede a obra e procurai o autor. O 
orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso 
nada admite acima de si. Por isso é que ele denomina a si 
mesmo de espírito forte. Pobre ser, que um sopro de 
Deus pode abater!” 

            O poder de uma inteligência se julga pelas suas obras. 
Não podendo nenhum ser humano criar o que a Natureza 
produz, a causa primária é, conseguintemente, uma 
inteligência superior à Humanidade. 

            Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência 
humana tenha operado, ela própria tem uma causa e, quanto 
maior for o que opere, tanto maior há de ser a causa primária. 
Aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas 
as coisas, seja qual for esse nome que lhe dêem. (Nota de 
Allan Kardec. Os destaques são nossos). 

(Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, 93ª. edição – 1ª. 
impressão (Edição Histórica) – 5/2013, Editora da FEB). 

________________ 
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      _________________________ 

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

verdade.” 
– Santo Agostinho                            

(354–430 d.C.) 
_________________________ 

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

O CÓDIGO SECRETO DA BÍBLIA 
 

   A coisa aconteceu por acaso. Descobriu-se 
utilizando-se técnicas de criptografia que 
acontecimentos importantes estavam presentes na 
Bíblia de forma criptografada. Passou-se então a 
investigar mais detidamente o assunto, e constatou-
se que mais e mais fatos estavam previstos de 
forma oculta na Bíblia, principalmente no TORAH, o 
Pentateuco ou os primeiros livros da Bíblia escritos 
por Moisés. O Pentágono pesquisou o assunto e 
criou-se até um programa de computador que ai 
sim revelou de forma inquestionável e 
reconhecida pelos cientistas, que de fato a Bíblia 
era um código que tinha a previsão dos 
acontecimentos futuros. 
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Chico Xavier: A Reencarnação de Abraão, Moisés, João Batista 
(“Múltipla” com João Evangelista), e Allan Kardec. 

    

   Baseado nessa descoberta, foi constatado com 
antecedência de mais de um ano, o assassinado do 
primeiro ministro de Israel, Yitzhak Rabin, e 
procurou-se alertá-lo, mas esse não acreditou, 
e de fato foi assassinado um ano depois de 
acordo com o que fora previsto no código 
secreto da Bíblia. 
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   Durante três mil anos um código da Bíblia 
permaneceu oculto. Agora, decifrado com ajuda do 
computador, poderá vir a revelar nosso futuro. 
 

 
 

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

 
 

   O código foi descoberto por um matemático 
israelense, que provou o fato publicando as 
provas num jornal científico de renome, e 
confirmado por matemáticos famosos no 
mundo todo. 
 

   O livro publicado sobre esse assunto é a primeira 
descrição completa de uma descoberta científica 
que pode vir a mudar o mundo, relatada por um 
repórter cético, não-religioso, que acabou fazendo 
parte da história. 
 

   O código de três mil anos de idade prevê fatos 
que aconteceram milhares de anos depois de a 
Bíblia ter sido escrita. Prevê assassinato dos dois 
Kennedy, a bomba da cidade de Oklahoma, a 
eleição de Bill Clinton - tudo desde a Segunda 
Guerra Mundial até Watergate, do Holocausto a 
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Hiroshima, da chegada do homem à Lua até a 
colisão de um cometa com Júpiter. 
 

    
 

O CÓDIGO SECRETO DO 
ESPIRITISMO 

Coube aos investigadores científicos internacionais 
averiguar a autenticidade dos códigos secretos na 
Bíblia... No Brasil, senão aos veneráveis estudiosos 
do Espiritismo, com certeza que caberá aos sérios e 

competentes acadêmicos a tarefa de dar 
notoriedade aos sagrados Códigos Secretos de 

Deus na Terceira Revelação. 
  

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

 
   Artigo acessado da Internet pelo médium em 16/12/216, e 

devidamente adaptado para aqui. 
_________________________ 
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   Como das vezes anteriores que o nosso parceiro 
mediúnico se decompôs em alegria e felicidade por 
ter testemunhado tanta claridade espiritual, por 
meio de evidentes números-chaves e palavras- 
chaves dentro da Obra do Consolador Prometido, 
aqui voltamos a verificar a absoluta autenticidade 
dos nossos estudos por conta de uma 
universalidade toda sofisticada, que se dissemina 
e se incorpora nas principais obras da literatura 
Espírita. 

   Caso os nossos leitores desejem fazer as suas 
próprias pesquisas dentro desse curioso e 
enigmático texto, com certeza que encontrarão 
muitos outros elementos básicos que assegurarão a 
nossa proposta fundamental, quanto ao fato de São 
Luis de França está de VOLTA ao solo da Pátria do 
Cruzeiro. 

   Oxalá nos guie pelos caminhos da fé, da alegria, e 
da paz. 

 

Gabriel delanne 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 20-21 de maio de 2017) 

   Nota do médium: Quem já se encontra afeiçoado 
pelos estudos do Espiritismo reconhece em Delanne um 
dos seus grandes e inesquecíveis colaboradores, tendo 
estudado e publicado vários livros sobre a Terceira 
Revelação, em seus múltiplos aspectos doutrinários. 
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   Curiosamente, aqui o nosso querido Benfeitor 
Grabriel Delanne se refere a ele quando na verdade a 
pessoa mencionada na carta do senhor Muller se trata 
de seu pai: Alexandre Delanne, que fora espírita e 
amigo íntimo de Allan Kardec. 

   Aqui, devemos levar em consideração a conexão de 
família, o nome, para que possamos entender e 
decodificar a substancia da mensagem codificada no 
contexto da situação. 

   Se formos realizar uma incursão em todo o conjunto 
da obra, vamos verificar que as coisas estão certas, e 
dentro do natural esquema de Sinais e Códigos 
Secretos de Deus do Espiritismo. 

 

   Certamente ele continuará desvendando mistérios 
matemáticos no próximo VOLUME (2) dessa nova 
série de livros mediúnicos.  
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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 40 
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 coleção de  mais de quarenta (40) livros de 
inquestionável valor doutrinário para o Espiritismo, versando de 
maneira clara, racional, e objetiva, sobre temas matemático-
transcendentais (Os Sinais & Códigos Secretos de Deus 
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no Espiritismo) que chegam a confundir até mesmo os mais 
excelentes investigadores da Reencarnação, da Mediunidade e da 
Vida Espírita, e que, à rigor, esteja suficientemente capacitada para 
verter do Mais Alto, de um só golpe, toda esta imensa quantidade 
de informações filosóficas, científicas e religiosas que fazem parte 
tanto da obra original “SÃO LUIS IX”, quanto do seu Portfólio 
São Luis IX (“A Reencarnação Programada & Múltipla na Obra São 
Luis IX”), sobre o tema da VOLTA de São Luis de França. 

 

   Por este mesmo motivo que, particularmente, nos acautelamos no 
sentido de trazer aos nossos modestos estudos o que podemos 
caracterizar como: “cruzamento de datas e acontecimentos 
matemáticos específicos” que marcaram não apenas a vida 
pessoal de nosso querido companheiro Vivaldo P. S. Filho, como, em 
certos casos, as de Maria Isaura C. Cabral (Branca de Castela), 
Maria Francisca L. de Amorim (Margarida de Provença) e a de Joane 
Amorim R. de Santana, e agora a da sua marcante ligação com a F. 
O. (Ruth/Elizabeth d´Espérance), além das demais personagens que 
figuram nas duas obras acima citadas, e nas demais que tratam do 
mesmo assunto, embora de maneira diversificada, como o exemplo 
do cantor norte-americano Elvis Presley (a reencarnação do Rei 
Davi), num entrelaçamento aritmético assustadoramente 
perfeito com os escritos dos Profetas hebreus, dos 
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Evangelistas, de Allan Kardec e de Chico Xavier, e da 
História, facultando desse modo uma maior precisão 
numérico-circunstancial em torno da “Aritmética 
Reencarnacionista” aqui em exposição, e um mapa matemático 
perfeito indicando as suas programações reencarnatórias, mediante 
cálculos precisos, embora muito simples de serem feitos. 

   Entretanto, acreditamos sinceramente que, por si só, a precisão 
mediúnica do nosso tarefeiro encarnado, abstração feita de sua vida 
quase apostolar, quase de insulamento e demasiadamente sofrida 
nos últimos quatro anos, período em que se manteve à nossa 
disposição diuturnamente, e agora na produção do presente 
trabalho, faz com que todos nós venhamos a meditar com profundo 
carinho no que os Agentes da Luz estão a lecionar da Vida Maior 
para a Vida Material de meus irmãos. 

   Por outro lado, pela surpreendente semelhança do talhe facial 
(vide as duas fotos da capa do livro “SÃO LUIS IX”) entre Vivaldo 
Filho e São Luis, como apresentado nas fotografias que ilustram 
esse livro-luz, quanto nos de Maria Isaura e Branca de Castela, 
Maria Francisca e Margarida de Provença, além das que constam em 
outras obras, como no caso da reencarnação atual de Santa Bárbara 
e Harriet Elizabeth B. Stowe como a Senhora Marcela Martins, como 
as de E. d´Espérance-Senhora F. O. (esta, no Livro # 22), 
como ficou evidente nos registros fotográficos 
(imagens/gravuras de época) de ontem quanto do hoje, podemos 
ficar tranqüilos em relação ao testemunho prosopográfico 
dos personagens em análise, tanto do passado quanto do 
presente (qualquer perícia mais aprofundada neste campo da 
técnica policial e criminalística deverá levar em consideração outros 
tantos aspectos de natureza Mediúnica, Médica, e forçosamente 
Matemática, como é nosso caso aqui!), configurando assim mais 
uma prova material, mesmo que circunstancial, e 
documental, particularmente em torno da “Reencarnação 
Programada da Família Real de França” do século XIII, 
assim como a do século XVII – como apresentado de maneira 
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consistente no livro: “A Reencarnação Programada & Múltipla 
na Obra São Luis IX”. 

    

     

   Segundo os nossos Amigos Espirituais, o saudoso médium Ranieri não 
somente foi a reencarnação de São Jerônimo, como também a de 
Gutenberg, O pai da Imprensa. 

   Nota do médium: Pelo Espírito Rafael A. Ranieri, da obra “SÃO LUIS IX”, 
pag. 410, 411 e 412, adaptado pelo benfeitor a partir do seu texto original para 
esta nova versão de 21/05/2017, em “AS ENTRELAS CANTAM”. 
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Segundo nos informa o Espírito Rafael A. Ranieri (que quando encarnado, 
dentre outras atividades, exerceu a nobre função de Delegado de Polícia 

Civil), o exame pericial de Prosopografia, será de importante valia para os 
estudos da Reencarnação, visto que está aparelhada por diversas 

ferramentas matemáticas que poderão elucidar alguns dos grandes 
“enigmas” sobre as Vidas Sucessivas. 

_________________ 

Numa análise estritamente científica, e até mesmo doutrinária, 
com total isenção de animo, qualquer sério estudioso da 

Reencarnação verificará que o que estamos assistindo aqui é um 
caso (matematicamente) comprovado de Vidas Sucessivas.  

_________________ 
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FIM DA SEGUNDA PARTE  

DO LIVRO 

 

 
 

Pelo Espírito                                                                      

GABRIEL DELANNE                                                           
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Do Médium Vivaldo P. S. Filho 

Novos Rumos à 
Mediunidade Espírita 

 
 

Pelo Espírito  
Hernani Guimarães Andrade 
(137 pág.). 
Livro # 30 
  

   Aqui veremos mais alguns específicos textos 
estudando sobre o empolgante e enigmático tema 
da “Reencarnação Programada” do Rei Luis IX 
de França, somente que agora tendo como ponto 
central a sua diversificada Mediunidade, já na 
roupagem atual do médium baiano Vivaldo Filho, a 
partir das obras do próprio Prof. Dr. Hernani G. 
Andrade, dando prosseguimento ao projeto de 
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Allan Kardec em desvendar os intrincados Mistérios 
da Matemática Divina, sob a visão poética e 
romântica dos Espíritos Amigos da Vida Maior. 
 

   Com esse pensamento, volta aos palcos 
da Mediunidade À SERVIÇO DO CRISTO o nosso 
querido companheiro das lides Evangélicas e 
Científicas do Espiritismo, o venerável Espírito do 
Prof. Andrade, com uma imensa bagagem de 
conhecimentos acerca da Vida Além da Morte, agora 
consubstanciada pela sua própria vivencia na 
pratica da Mediunidade Científica e Moral no âmbito, 
ou na esfera, dos seres desencarnados. 
 

   Além do que, outros grandes Mensageiros 
Espirituais aparecem com suas belas mensagens de 
fé, esperança, e caridade, sempre com aquele toque 
precioso do Bom Amigo, alertando, aconselhando, e 
instruindo! a exemplo de: Veneranda, Emmanuel 
(Reencarnado), Chico Xavier, Jair Presente, dentre 
outras queridas personalidades desencarnadas que 
vieram da 9a. Esfera Espiritual da Terra (Arte 
em geral ou Cultural e Ciência). 
 

   Uma obra atraente e pincelada de informações 
transcendentais a partir das faculdades psíquicas do 
seu co-autor mediúnico. 
 

   Ricamente ilustrado. 
 

LANÇAMENTO OFICIAL 
REALIZADO EM 27 DE FEVEREIRO DE 2017. 

 

 O ARQUIVO DIGITAL (EM E-BOOK) ESTÁ DISPONÍVEL PARA 
OS INTERESSADOS: INTEIRAMENTE “GRATIS”! 

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

No Facebook: www.facebook.com/vivaldo.psfilho 
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Do Médium Vivaldo P. S. Filho 

No Grande Lar 
 

  
 

 

No Grande Lar 
Pelos Espíritos Neio Lúcio 
& Honoré de Balzac 
(143 pág.). 
Livro # 31 
 

   Uma linda obra mediúnica desenvolvida em 10 preciosos 
capítulos pelo Espírito Elvis Presley, um convidado muito 

especial dos Autores Espirituais. 
 

   Além disso, destas páginas de luz produzidas pelo 
coração amoroso do Rei do Rock (desencarnado), 
veremos mais dois envolventes e intrigantes 
capítulos finais elaborados pela sensibilidade de 
dois grandes Instrutores da Vida Mais Alta: que são 
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Neio Lúcio e Honoré de Balzac, nos trazendo 
novas informações matemáticas sobre 
a Mediunidade de São Luis de França 
reencarnado!... agora com conexão com o 
magnífico livro de André Luiz: "MECANISMOS DA 
MEDIUNIDADE" (Chico Xavier/FEB), em sua 1a. 
edição especial do ano de 2013...  
 

   São, sem dúvida, dois empolgantes estudos 
pela "Numerologia Espírita" que desce do Mundo 
Maior para desvendar os Mistérios Ocultos 
dos "Sinais" & "Códigos" Secretos de Deus 
do Espiritismo. 
 

   Temas como a mediunidade e a reencarnação são 
aqui apresentados a partir das próprias faculdades 
psíquicas de Vivaldo Filho. 
 

   Tudo apresentado de maneira agradável aos olhos 
e aos corações de todos os amantes da Terceira 
Revelação. 
  

    Livro Ricamente ilustrado!!! 
 

LANÇAMENTO OFICIAL 
REALIZADO EM 06 DE MARÇO DE 2017. 

 

 O ARQUIVO DIGITAL (EM E-BOOK) ESTÁ DISPONÍVEL PARA 
OS INTERESSADOS: INTEIRAMENTE “GRATIS”! 

 

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

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

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

“De graça recebestes, de graça daí.”                                  
– Jesus (Mt 10:8) 
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MENSAGENS ESPÍRITAS 

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

quarenta (40) obras psicográficas ricamente ilustradas, em E-BOOKS: 
Completamente: “Grátis”!! 

______________ 

Numa série de comoventes e inspiradoras Mensagens Espirituais 
sobre Ciência, Filosofia e Religião (inéditas), os Amigos da Vida 
Maior, em grande parte da 9ª. Esfera Espiritual da 

Terra (Arte em geral ou Cultural e Ciência), consolam, 
esclarecem e animam os corações humanos, sempre desejosos que 
se encontram de transmitir aos companheiros encarnados na Terra: 
mais Amor e mais Carinho, mais Educação e mais Orientação, com 
palavras carregadas não somente de grandes verdades, mas, acima 
de tudo, de muita Esperança no futuro, para todos aqueles que se 

identificam, desde hoje, com as formosas promessas de Paz, 
Fraternidade e Solidariedade, do Divino Profeta, Jesus de Nazaré. 

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

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

No Facebook: www.facebook.com/vivaldo.psfilho  
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A Reencarnação de Allan Kardec 

 

Leia, estude e divulgue as obras da lavra 
mediúnica de:  

Francisco Cândido Xavier 
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BY A FALANGE DA VERDADE 

AS ESTRELAS CANTAM!... 
 

    

Na vida limitada do homem terreno quanto na glória 
dos anjos, sempre haveremos de estarmos em luta 

pela nossa elevação sentimental, ofertando 
beleza e paz, saúde e luz onde quer que estejamos 

ou por onde quer que transitemos, já que a 
Evolução é algo inerente a todos os filhos de Deus, 

tendo nEle o nosso Criador Magnânimo e A 
Perfeição Absoluta da Eternidade. 

- Emmanuel 
By Gabriel Delanne/A FALANGE DA VERDADE                                                                                

(SEM FINS LUCRATIVOS – 05/2017)  


