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______________________  

    As imagens e os pequenos extratos apresentados em nossos trabalhos 
espirituais foram capturados em fontes diversas da Internet e em obras da 

literatura espiritualista. Por isso mesmo, rogamos carinhosamente aos 
detentores de seus direitos autorais levarem em consideração que todo o 

esforço aqui é unicamente por força da Caridade, por conta do 
sentimento de solidariedade e fraternidade, desprovido também de qualquer 

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

    The pictures and the extracts presented in our works were captured in 
various sources of the Internet and in spiritualist literature’s works. For this 

reason, we kindly ask the copyright owners to take into consideration that all 
the effort here is only for the sake of charity, fraternity and solidarity. Also, 
we have no interest, on part of the medium Vivaldo P. S. Filho, to gauge 

financial profit.                                                         
 

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

______________________  

 

http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus
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Luis VIII São Luis IX

. 

Quanto ao caráter de seriedade (sem severidade!), das 

Comunicações apresentadas no decorrer da presente obra 

original, 

, podemos humildemente assegurar 

que é dos mais respeitáveis, concluindo a partir daí que os 

postulados do Espiritismo estão sendo                          

integralmente respeitados. 

Nota: Extrato da Obra original . 
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Os Diretores Espirituais                                                              

do Médium Vivaldo P. S. Filho 
 

Veneranda (Santa Isabel de Aragão) 

Francisco Cândido Xavier 

Elizabeth d´Espérance 

Adolfo Bezerra de Menezes 

André Luiz (pseudônimo do Dr. Carlos Chagas) 

Cárita (pseudônimo de Santa Irene de Atenas) 

São Paulo (Apóstolo) 

Erasto (no lugar de Emmanuel) 

Santa Clara de Assis 

____________ 
 

 

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

 
 

"MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS - 

Relatos de um Médium Espírita" 

_______________________ 
 

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

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

_______________________ 
 

PREFÁCIO – Pelo Médium Carlos A. Baccelli 
 

MEDIUNIDADE ENTRE OS DOIS MUNDOS 
 

No campo da mediunidade, cada médium com sua 

condição receptiva, quanto cada espírito com a sua 

capacidade transmissora. 
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Assim, a bem dizer, a mediunidade é uma tarefa 

que se articula entre os Dois Mundos, na qual 

espírito e médium se complementam, por serem 

interdependentes. 

A obrigação de estudar e de conhecer compete 

tanto ao médium quanto ao espírito, pois um não 

pode, de maneira absoluta, suprir a deficiência do 

outro. 

Neste livro, que devemos ao esforço sincero do 

confrade Vivaldo, devotado seareiro da Doutrina 

Espírita, nos deparamos com inúmeras informações 

hauridas em outras fontes e experiências por ele 

mesmo vivenciadas no cotidiano de seus labores 

mediúnicos com Jesus. 

Temos certeza de que esta obra será de grande 

utilidade para todos os estudiosos do tema em 

pauta – Mediunidade –, descortinando novos 

horizontes à compreensão de muitos. 

Conforme temos dito noutras oportunidades, se o 

Espiritismo carece de ser estudado como Ciência do 

Espírito que é, a Mediunidade precisa igualmente 

ser estudada como sendo um de seus ramos mais 

importantes de especialização. 

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

requisitar, cada vez mais, a participação consciente 

e responsável do medianeiro no intercâmbio entre 

os Dois Planos da Vida. 

Sobretudo, permanece-se na expectativa de que o 

médium espírita continue fiel ao “dai de graça o que 

de graça recebestes”, pois tanto o conhecimento do 

Espiritismo quanto o exercício da mediunidade não 

fazem qualquer sentido, sem que se volte para 

nossa necessidade inadiável de renovação íntima. 

_______________________ 
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Nota explicativa por Vivaldo P. S. Filho: 

Este comentário trata-se do "Prefácio" da nossa 

primeira obra mediúnica, "MEDIUNIDADE EM DOIS 

MUNDOS/AMOR, SEXO E OS VARIADOS ASPECTOS 

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

Espíritos de Elizabeth d´Espérance, Francisco Cândido 

Xavier & Adolfo Bezerra de Menezes, prefácio este 

assinado pelo eminente médico e benfeitor 

desencarnado (cirurgião-dentista) Dr. Odilon 

Fernandes, em 23 de março de 2009, durante reunião 

íntima nas dependências do "Lar Espírita Pedro e 

Paulo", em Uberaba/Minas Gerais, companheiro das 

lides espíritas com enorme serviço prestado à causa do 

Consolador Prometido nas terras do Cruzeiro. 

Atualmente, o Espírito Odilon Fernandes, trata-se de 

um valoroso Instrutor da Vida Maior especialista em 

Mediunidade e na Vida Espiritual e autor de várias 

obras de alto valor doutrinário sobre estes temas, com 

a primeira delas pela lavra mediúnica de Baccelli 

("Mediunidade e Doutrina", IDE - Instituto de 

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

inesquecível médium mineiro Francisco Cândido Xavier. 

Quanto ao médium Dr. Carlos A. Baccelli, atualmente 

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

10 em parceria psicográfica com Chico Xavier, e 

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

o Chico, o Baccelli atualmente é considerado um                 

dos maiores biógrafos no Brasil do                                 

Apóstolo da Mediunidade. 

_______________________ 

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

basta que o interessado vá diretamente para o específico link: 

VIVALDO P. S. FILHO | mediunidade-e-jesus 

(vivaldoespiritismo17.com.br) 

https://www.vivaldoespiritismo17.com.br/bio
https://www.vivaldoespiritismo17.com.br/bio
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Allan Kardec e sua reencarnação futura como Chico Xavier. 

    

São Luis IX e sua reencarnação futura como Vivaldo P. S. Filho. 
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 ______ **** ______ 

O Presidente Espiritual da                                                     

‘Sociedade Espírita de Paris’,                    

ao tempo da Codificação Espírita com 

Allan Kardec, no século XIX.  

    

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

nascido e hoje vivendo em Salvador, Bahia, Brasil. 

__ São Luis IX (9)__                                         

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

______****_____ 
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Carmem Miranda & Elvis Presley. 

As imagens, quanto os pequenos extratos, apresentadas neste 

trabalho espiritual: ”André Luiz Entrevista Vivaldo P. S. 

Filho”, foram capturadas em fontes diversas da Internet e em obras 

da literatura espiritualista. Por isso, rogamos aos detentores de seus 

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

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

aferir qualquer lucro financeiro.                                                                   
 

1a versão: 05/2017 by Vivaldo P. S. Filho 

2ª. VERSÃO REVISTA & AMPLIADA EM  02/2022. 

   Este Livro, que tem a Autoria de André Luiz, vem 

complementar obras anteriores da lavra mediúnica de 

Vivaldo P. S. Filho que se referem à atual Missão do 

Espírito São Luis IX (já reencarnado no Brasil), que à 
época da Codificação foi o Presidente Esp. da Sociedade 
Espírita de Paris, orientando de mais perto os Serviços 

de Kardec junto à Falange do . 
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______________ 
 

NOTA ESPECIAL DO MÉDIUM: 
 

   Segundo os dados (virtuais) que produzimos à época 

sobre esta específica obra (de # 39), a sua publicação 

em nosso se deu em 05/2017, quando 

temos o backup (original), deste Livro (39), que foi 

preservado em arquivo Word para uma possível 

conferência histórica e/ou doutrinária, com data de 
07/2017, quando para o seu backup em PDF, existe em 

meu acervo digital também com datas de 07/2017, que, 

claro, poderão vir a servir para alguma conferência 

histórica e/ou doutrinária, caso seja do interesse de 

algum pesquisador (a). 
 

     
 

As capas: da 1ª. versão, de 2017 & da 2ª. versão, do mês 02/2022. 
    

Aqui, vamos fazendo a Revisão & Ampliação, por 

meio do backup do ano de 07/2017, segundo eu pude 

verificar em meus arquivos-digitais!! 
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 (JÁ) EM COMEMORAÇÃO DOS                                 

165 ANOS DO ESPIRITISMO                           

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

 

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

Espíritos em 1857. 

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

trabalho precisa continuar”... E dentro desse ritmo continuado 

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

que não pode ter solução de continuidade!... 

_________ 
 

Quem desejar reproduzir partes de meus livros mediúnicos, 

poderão o fazer sem impedimento algum, apenas solicitamos 

a generosidade de citar a nossa específica obra como a fonte de 
consulta. 

_________ 
 

Qualquer recurso que venha a ser arrecadado com a publicação 

impressa desta obra (26), caso em algum momento isso venha a 

ocorrer, deverá ser doado à DIVULGAÇÃO DO ESPIRITISMO, 

com isso não recebendo o autor, ou os seus familiares, qualquer 

remuneração proveniente de sua venda. 
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DO MÉDIUM 

 

   Rogamos aos nossos amigos leitores que queiram nos 

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

fazer o melhor de minhas forças. 
 

 

   
 

Estudem o Livro # 4: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS”. 

 
    

   Os nossos Amigos Espirituais, por mais que sejam zelosos 
e atentos conosco, não substituem a cooperação dos 
especialistas encarnados da língua portuguesa, que, 
infelizmente, não encontramos ainda para a realização de 
uma revisão considerável de nossa humilde e modesta  obra 
psicográfica. 
______________ 
 

   Sempre que possível vamos nós mesmos relendo os 
nossos livros, e, dentro de nossas possibilidades muito 

singelas, vamos procurando corrigir os erros neles e em 
outras (futuras) obras, com isso tentando dar aos nossos 
queridos leitores o máximo de agradabilidade em suas 
leituras, retribuindo em nosso máximo todo o carinho que 
temos recebido por meio de singelas manifestações de 
apreço e respeito ao nosso serviço mediúnico...  
 

   Uma das coisas que mais me agrada é ver a alegria por 
parte dos nossos amigos espalhados pelo Brasil, que, por 
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meio da Internet, estão a nos ofertar o próprio coração 

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

 
                                               

   Meus irmãos de caminhada! Esta é uma regra que deve 

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

, pois não há como 

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

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

_______________ 
    

   Neste aspecto, observemos a vida de Chico Xavier. (Chico 
Xavier Responde, Carlos A. Baccelli, 1ª. edição, págs. 35 
& 36, Editora LEEPP, Uberaba-MG, do ano de 2007). 
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“É provável que muito em breve vocês lerão trabalhos meus 

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

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

 

– Neio Lúcio 
 

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

 

O Médico-Amigo de Chico Xavier! 

  

Prezado amigo Vivaldo, 

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

que estão trabalhando nas Universidades. Dentre muitas delas 

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

Gerais, existem grupos estudando a Espiritualidade À LUZ DA 

MEDICINA...  

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

levantarão contra o seu livro por nele existirem obras 

polêmicas, que alguns irmãos “ainda não devidamente 

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

– ELIAS BARBOSA                                                  

(Comentário antes de sua desencarnação prematura,                                                   

ocorrida em Uberaba/MG, em 03 de fevereiro de 2011). 

Extrato do Livro # 1: “MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS”,                                                  

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

A NOVA CIÊNCIA DA “DECODIFICAÇÃO ESPÍRITA” 

APREGOA NÃO APENAS A OBSERVAÇÃO FRIA E PURA 

DOS NÚMEROS E DOS CÁLCULOS NA DECIFRAÇÃO 

DOS : 

INSERIDOS NA BÍBLIA SAGRADA E NA LITERATURA 

ESPÍRITA DE ALLAN KARDEC & FRANCISCO C. 

XAVIER, PARTICULARMENTE, MAS UMA 

RACIONALIDADE TODA ESPIRITUAL, QUE ENVOLVE 

SENSIBILIDADE E SENTIMENTO, MORAL E ÉTICA, 

RELIGIÃO E RELIGIOSIDADE, QUE SÃO AS 

FERRAMENTAS IDEAIS PARA QUE POSSAMOS AFERIR A 

AUTENTICIDADE DOS FENÔMENOS DA 

, PELOS PROCESSOS 

NATURAIS DA LÓGICA E DA SABEDORIA, DO 

CONHECIMENTO E DA EDUCAÇÃO, SEMPRE FRUTOS DE 

UMA MENTALIDADE SADIA, DE UM CORAÇÃO PURO,                 

E DE UMA ALMA CARIDOSA.  

     

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

(Salvador/BA, 24 de julho de 2015)                                   

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

cujas diversas partes foram tratadas 

separadamente, depois coligidas num corpo 

metódico, quando puderam ser reunidos 

materiais suficientes. Esta parte da ciência 

espírita mostra desde já que não é uma 

concepção sistemática individual, de um homem 

ou de um Espírito, mas produto de múltiplas 

observações, que tiram sua autoridade da 

concordância existente entre elas.” 

   

–  

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

1866, Introdução ao estudo dos fluidos espirituais, 

parte I, 1ª. edição, pela Editora da FEB, 2004).                                 
O destaque no texto de Kardec é nosso. 
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Mais uma “Pequena” Nota Especial do 

Médium Vivaldo P. S. Filho 

 

Vivaldo Filho concedendo uma entrevista à conceituada jornalista 

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

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

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

   O Espírito Allan Kardec, que é o nosso mais 

graduado Benfeitor Espiritual – muito embora ele tenha 

preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica como 

Chico Xavier, às vezes, e segundo as circunstâncias 

psíquicas que envolvem cada comunicado, ou seja, a 

depender da natureza mental e emocional do diálogo, faz 

questão de se fazer perceber com a personalidade marcante 

do grande Codificador do Espiritismo, o que naturalmente 

me deixa completamente envolvido pela emoção e pela 

sensibilidade de sua presença sempre segura, sóbria e 
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sábia, embora muito simples e muito amável!) –, nos orienta 

que o caráter de “novo”, aqui apresentado pela nossa 

Nova Ciência da “Numerologia Espírita”, se 

constitui tão somente de um simbólico apêndice, um detalhe 

mesmo, devotado ao interesse de expressar uma 

vestimenta nova, ou antes, uma roupagem atual, e 

específica, da já conhecidíssima “Numerologia”, 

reconhecendo ele o caráter muito particular, quanto muito 

valoroso, desta emblemática Ciência dos Números, que 

acreditamos, tanto eu mesmo quanto os meus amorosos 

Amigos Espirituais, ser um belo veículo de averiguação das 

ainda Desconhecidas e Grandes Verdades da Criação 

Universal, dentro das suas disciplinas particulares e 

especializadas. 

 

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

Especial do Médium 

   

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

e atuantes Benfeitores Espirituais da Vida Maior, embora ele 

tenha preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica 

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

circunstâncias psíquicas que envolvem o comunicado, ou seja, 

a natureza mental e emocional do diálogo que vamos mantendo, 

quanto doutrinária, faz questão de se fazer perceber com a 

personalidade do grande filósofo grego Pitágoras, o Pai da 

Numerologia, COM A INTENÇÃO DE NOS ILUSTRAR 

ACERCA DAS INÚMERAS POSSIBILIDADES DO PSIQUÍSMO 

HUMANO-ESPIRITUAL, DANDO-NOS A CERTEZA DE QUE 

OS NOSSO ESPÍRITO, ESTEJAMOS ENCARNADO OU 

DESENCARNADO, EM DETERMINADAS CIRCUNSTÂNCIAS 

E SITUAÇÕES, POSITIVAMENTE, PODEM ACESSAR O SEU 

PASSADO PRÓXIMO OU MESMO MUITO REMOTO, MESMO 

QUE ESTE PASSADO REMONTE AOS MILÊNIOS DO TEMPO 

E DO ESPAÇO SOBRE A FAÇE DA TERRA OU DO INVÍSIVEL, 
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não desconsiderando que os Espíritos infelizes e altamente 

intelectualizados, mas embrutecidos pela maldade, mesmo que 

temporária seja essa maldade, também tem como acessar as 

suas ou mesmo as nossas INÚMERAS memórias pregressas, 

quando, neste caso particular, procuram devassar determinados 

conhecimentos arquivados e mantidos de maneira quase 

mecânica em determinadas regiões do nosso corpo caloso que 

tenhamos assimilado no tramite natural de nossa evolução 

intelectual, levando em consideração que muitas fraquezas 

morais e emocionais que aparentemente já foram esquecidas 

por nós também possam ser de seus interesses, imediatos ou 

não, E REAFIRMA-NOS QUE O CARATER DE  “NOVO”, agora 

apresentado pela Nova Ciência da “Decodificação 

Espírita”, segue apenas o ritmo natural da Evolução do 

Conhecimento, que está sempre sujeito a novas interpretações 

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

sem que haja a absoluta necessidade de lhe reformular os 

conceitos básicos. 

 

   Neste nosso caso, apenas apresentamos uma roupagem 

atual, num competente corpo de Doutrina Decifratória, da 

eficiente Numerologia de Pitágoras, reconhecendo, ele, o 

caráter muito particular, quanto muito valoroso, desta Ciência 

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

do grande Instrutor EMMANUEL, pela psicografia de Chico 

Xavier, em: “O CONSOLADOR” (Editora da FEB), perguntas 140, 

141 e, em particular, a de 142, da sua 2ª. Edição, de 1943:  

 ___________ 

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

grifos são nossos). 
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   Vejamos o seguinte extrato que pinçamos de nossa quarta 

obra mediúnica: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – A Revelação do 

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

apresentamos uma importantíssima opinião do grande 

médium Chico Xavier sobre o tema da Numerologia: 

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

Reencarnação Programada, ou seja, aquela seguindo 

princípios de origem Superior, atentem para a importância do 

extrato que retiramos da obra “Chico Xavier: encontros no 

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

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

traz uma verdadeira pérola de Emmanuel (por Chico Xavier) 

para uma melhor compreensão de nossos apontamentos à luz 

da Espiritualidade, que ora nos assiste e transmitem-nos as 

informações acima, lembrando ainda que o extrato a seguir foi 

encontrado dias após a elaboração do texto acima. Vejamos: 

P – Pessoalmente, e por experiência própria, acredito na 

influência dos números na vida das pessoas, ou da 

comunidade. A Bíblia contém citação freqüente de certos 

números, por exemplo: a criação do mundo em 7 dias, o sonho 

de José com as 7 vacas magras e 7 gordas, o perdão deve ser 

dado setenta vezes sete, o Apocalipse cita o número 7 

dezessete vezes, etc. Até que ponto se pode crer na presença 

dos números em nossas vidas? R – A numerologia deve trazer 

em si um mundo vasto de significações, que demanda estudos 

adequados com a supervisão de especialistas do assunto. Não 

disponho de elementos para confirmar ou negar as assertivas 

das autoridades que se manifestam nessa área de 

investigações espiritualistas. Guardo, porém, a convicção de 

que, em nosso renascimento já trazemos, por inspiração dos 

Benfeitores Espirituais que nos assistem, a influência dos 

números de que estejamos necessitados para que a vida nos 

conceda o melhor que sejamos dignos de receber. E isso 

acontecerá, até que possamos conquistar a numerologia como 

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

médium: Os grifos são meus. 
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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.) 

_____________________ 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aur%C3%A9lio_Agostinho
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Me constrange pensar que os nossos amigos do moderno 

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

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

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

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

(Salvador/BA, 04 de dezembro de 2015) 
 

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

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

gota de luz ou cada rastro de sombra que tenha semeado 

ao longo de seu próprio caminho. 

– Emmanuel                                                  

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                         

(Salvador/BA, 12 de março de 2014) 
 

Por mais confiável que seja a fonte de pesquisa, 

jamais poderá ser a única. 

Espírito Allan Kardec                                      

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

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

vida física atendem aos seus deveres com exatidão, retomam 

pacificamente os domínios da memória, tão logo se 

desenfaixam do corpo denso, reentrando em comunhão com os 

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

continuidade do serviço de aperfeiçoamento e sublimação que                   

lhes diz respeito.” 

- Instrutor Druso 

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

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

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

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

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

comentário do benfeitor Druso é nosso). 

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

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

muito próxima da realidade a que está subordinado os variados 

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

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

Salvador/BA, 19 de junho de 2014 

“Continuando a nos apoiar na observação, fazemos filosofia experimental 

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

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

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

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

e sempre se esforçará por preencher as lacunas que possam 

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

apogeu da verdade absoluta.” 

– Allan Kardec 

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

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

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

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

LIBERDADE, COMO O PRÓPRIO SENHOR NOS CONDIZIU HÁ MAIS 

DOIS MIL ANOS ATRÁS, PELA SUBSTÂNCIA ETERNA DA MENSAGEM DO 

EVANGELHO. 

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

NO SEU FRONTISPÍCIO: 

... 

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

INADIÁVEL DE RECOSNTRUÇÃO DE NOSSAS MÚLTIPLAS 

PERSONALIDADES, QUE AINDA TEIMAM EM CONTINUAR SE 

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

DE SELVAGERIA, DE CORRUPÇÃO E DE PROFUNDO EGOÍSMO, DE 

DISCORDIA E DE INSANAS MAUDADES, QUE SE MANIFESTAM ATRAVÉS 

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

EXTERNO OU PELO UNIVERSO INTEIRO, NO QUAL SE COSNTITUE O 

NOSSO PRÓPRIO ESPÍRITO, CRIADO TODO IMORTAL E 

COMPLETAMENTE LUZ, ASSIM COMO O NOSSO PAI CELESTIAL: 

SEREMOS (REALMENTE!) FELIZES!!! 

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



                           Livro # 39: O Espírito André Luiz Entrevista o Médium Vivaldo P. S. Filho 

 29 

Ed. e-book: 
2017-22 

 

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

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

A nossa sincera homenagem à minha preciosa mãezinha:                                                                

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

e de generosidade que me lecionou durante a minha atual 
existência, quando neste ano de 2022 completo 58 anos de vida. 
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                 Século XIII                     1972                
    

  
                  1973                        Século XXI 

 

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

   A semelhança facial entre a rainha Branca de Castela e Maria Isaura 

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

Em nome dos meus Benfeitores Espirituais dedico esta obra à 

minha querida mãezinha Maria Isaura C. Cabral. 

– Vivaldo P. S. Filho 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_Mar%C3%A7o#Nascimentos
http://pt.wikipedia.org/wiki/1188
http://pt.wikipedia.org/wiki/Melun
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/27_de_Novembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1252


                           Livro # 39: O Espírito André Luiz Entrevista o Médium Vivaldo P. S. Filho 

 31 

Ed. e-book: 
2017-22 

___________ 
 

 
 

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

nosso Lar sendo fotografada.                                                                                              

___________ 
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O Espírito Dr. Inácio Ferreira Interpreta a 

DeCodificação Espírita 

 

   A D C nada mais é do 

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 

dos Céus as claridades dos , 

invariavelmente, inseridos em todo o ecossistema de vida planetária, 

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

Devassemos a intimidade da maneira matematicamente correta, 

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

Cândido Xavier, especialmente estas, pela própria natureza dos 

seus inquestionáveis méritos mediúnicos quanto científicos, 

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

    

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

encarnados no mundo possam se balizar da melhor maneira possível 

diante das inumeráveis incógnitas dos Mundo Ocultos e do Plano 

Material, também. 

 

   Não temos dúvidas de que todo o nosso labor mediúnico, 

pelo médium Vivaldo, haverá de dar bons frutos dentro e fora 

do nosso meio doutrinário, pois se consideramos o Espiritismo 

uma Doutrina fundamentalmente Evangélica, não podemos nos 

esquecer que o grande Allan Kardec a conduziu também 

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

pinçado do nosso Livro # 16: 

, com a devida adaptação para este Livro de 

André Luiz com Espíritos Amigos.  
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NOTA ESPECIAL DO MÉDIUM (Reprise): 
 

   Creio, que valha a pena a gente destacar o grande 

Serviço Espiritual que este inestimável Benfeitor da Vida 

Maior tem executado pelas faculdades psíquicas do Dr. 

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

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

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

de Deus: Francisco C. Xavier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



                           Livro # 39: O Espírito André Luiz Entrevista o Médium Vivaldo P. S. Filho 

 36 

Ed. e-book: 
2017-22 

 
APRESENTAÇÃO # 1 (INÁCIO FERREIRA)...............................32 
APRESENTAÇÃO # 2 (EMMANUEL).........................................38 
APRESENTAÇÃO # 3 (ELVIS PRESLEY)...................................42 
PREFÁCIO (VENERANDA)........................................................48 
 

PRIMEIRA PARTE..................................................................52 

A Palavra do Dr. Odilon (Em Busca da Verdade IV).................54 

Vivaldo P. S. Filho (Em Busca da Verdade V)...........................78 

SEGUNDA PARTE.................................................................105 

André Luiz Entrevista Vivaldo P. S. Filho...........................107  

Mensagem Final (Allan Kardec).........................................164  

__________________ 

UM ESTUDO MATEMÁTICO-CHAVE SOBRE A VOLTA DE 

É APRESENTADO NAS OBRAS 

MEDIÚNICAS DE VIVALDO P. S. FILHO, INTEGRALMENTE 

ALINHADO COM OS LIVROS MAIS VENERÁVEIS DO 

ESPIRITISMO E DO ESPIRITUALISMO. 

     

A Reencarnação também Estudada na                     

Bíblia Sagrada: 

Por São Luis IX/Vivaldo P. S. Filho. 
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São Luis IX
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O , que, mesmo na 

condição de Espírito reencarnado, também se utiliza da 

mediunidade de Vivaldo P. S. Filho.  
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Vivaldo P. S. Filho,                                                                               

o D C . 

O número maior ou menor de adeptos do 

Espiritismo jamais será mais importante do que o 

contingente de obras pela Caridade que ele venha 
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ou já esteja a realizar, em Nome de Jesus, pelos 

seus adeptos que já se dizem crentes de uma fé que 

está toda centrada no amor a Deus e ao seu 

próximo como em si mesmos!!... 

Assim ocorre com a D C , 

que generosamente vem contribuir com a obra 

gigantesca da Terceira Revelação, por meio de 

números e de cálculos muito humildes que 

evidenciam e fazem ressaltar aos olhos humanos, 

sejam encarnados e/ou não, 

, como uma Obra Perfeita de Deus. 

Evidentemente, que aqui não estamos desejando 

afirmar que não nos agrada, aos olhos e ao coração, 

ver o Espiritismo crescendo e avançando pelo Plano 

Material, por exemplo, mas apenas deixando o 

alerta de que ‘nem todos que dizem Senhor, 

Senhor, entrarão no Reio de Deus’, mas somente 

aqueles que realmente fazem a Sua santa vontade, 

e em sendo dessa maneira, precisamos todos e 

todas ter em mente de que a contribuição maior 

que podemos dar ao Espiritismo, além da sua 

divulgação, quanto a cada um de nós mesmos (as), 

será a sinceridade de nossas boas-intenções                   

diante do Altar da Verdade!! 

EMMANUEL                                        
Vivaldo P. S. Filho (médium)                        

(Salvador/BA, 08 de maio de 2017) 
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Nota do médium em 22/02/2022: 

    Este incansável Amigo da Vida Maior, por mais que 

tenha me avisado há algum tempo atrás que teria 

alguma dificuldade para voltar a psicografar por meu 

intermédio, aqui o vemos surgir pela minha modesta 

pena mediúnica para me ajudar a dar um tratamento 

melhor ao seu texto original, assim tornando-o mais 

compreensível ao leitor e leitora e um pouco mais claro 

em seu pensamento, já que, por essa época, a da sua 

Mensagem, eu creio que me encontrava algo esgotado 

pela quantidade imensa de psicografias que eu já estava 

dando curso e que eventualmente haveria de produzir 

nos anos seguintes, que, por sua vez, haveriam de, em 

algum momento, vir a necessitarem de uma Revisão & 

possível Ampliação, da maneira como estamos fazendo 

agora.   

   Que Jesus o ilumine.  
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Elvis Aaron Presley (Tupelo, 8 de janeiro de 1935 — Memphis, 16 de 

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

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

extravagante, mas ousada como dançava e se mexia, adquirida na década de 50. 

Elvis também foi um dos pioneiros do rock and roll.  

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tupelo_(Mississippi)
https://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1935
https://pt.wikipedia.org/wiki/Memphis_(Tennessee)
https://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1977
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cantor
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ator
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apelidos_honor%C3%A1rios_na_m%C3%BAsica_popular
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alcunha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rock_and_roll
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley
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Sempre que possível devemos ofertar 

pessoalmente a nossa viva gratidão a todos e todas 

aqueles e aquelas que, de alguma maneira, no 

passado ou no presente, nos deram de seus 

próprios corações o testemunho da sua amizade, da 

sua lealdade, e da sua caridade, não 

necessariamente da maneira que desejávamos, mas 

essencialmente da forma como lhes cabia realizar, 

dentro de suas condições, quando temos que ter em 

mente que a Vontade de Deus também se manifesta 

pela mente das pessoas, e não somente pelos seus 

bolsos e/ou bolsas, e por essa razão todo gesto de 

gratidão e de agradecimento que venhamos a lhes 

depositar na alma amiga e generosa, em verdade, 

estaremos devotando à Ele... 

Dentro desse esforço de amizade e gratidão, 

elevação espiritual e comunhão real com Deus, 

vamos seguindo adiante procurando Amar e 

Instruir os nosso queridos irmãos e irmãs da vida 

terrena por meio da Mediunidade de São Luis de 

França (Reencarnado), como forma de lhe 

agradecer o testemunho de lealdade ao Cristo e de 

segura amizade à Allan Kardec ao tempo da 

Codificação do Espiritismo. 

Mas porque estaríamos aqui, neste exato momento, 

dizendo estas palavras, que trazem si mesmas todo 
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o orvalho de carinho e afeto que devemos lhe 

dedicar ao Espírito, quanto a qualquer outro Espírito 

que seja muito amigo e muito leal aos seus ideais 

com o Cristo?! 

Enfim, minha gente boa, pelo fato de ele mesmo, 

em muitos momentos e ocasiões desta sua atual 

existência, de alguma maneira, crer-se 

desconsiderado pelas Forças do Mais Alto, 

exatamente por não ter, pelo menos da maneira 

como ele sinceramente gostaria de possuir, as 

condições materiais necessárias, e muitas fezes 

urgentes, para acudir e socorrer a todos aqueles e 

aquelas que, em alguma medida qualquer, esteja 

precisado (com urgência!)  do socorro e do 

acudimento de criaturas que, assim como ele 

mesmo, veem nas demais pessoas as suas 

verdadeiras irmãs e irmãos !! 

 

Seja como for, em qualquer situação material e/ou 

moral que nos encontremos na atualidade, façamos 

a Caridade, porque ela é um lenitivo espiritual para 

quem lhe prática e para quem lhe recebe as 

bênçãos da existência!! 

Elvis Presley (Espírito)                                              

Vivaldo P. S. Filho (médium)                        

(Salvador/BA, 12 de maio de 2017) 
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Nota do médium em 23/02/2022: 

   Ainda hoje, por essa chuvosa madrugada-manhã do 

dia de hoje, ao estar dormido, lembro-me muito bem de 

ter estado em uma condição do Astral, pelo menos, das 

mais desconcertantes, sim, porque em determinado 

momento, ao ter eu brincado com uma determinada 

pessoa, um jovem-homem, e não eu saberia dizer se ele 

estava desencarnado ou encarnado, isso em relação a 

uma suposta relação extraconjugal entre mim e a sua 

muito jovem e bonita esposa, ele literalmente me deu 

um golpe, de cima para baixo da cabeça do corpo, que 

me retirou do próprio, deixando-me completamente sem 

ele, uma vez tendo sido quebrada a minha astral caixa-

craniana... 

   Uma vez eu tendo observado isso, em meio ao choque 

do momento, me vi sendo retirado em corpo espiritual 

desse meu outro corpo, quando então percebi que me 

encontrava realmente fora do corpo terreno, por assim 

dizendo, resgatado por Entidades e levado para Regiões 

não muito agradáveis, que pareciam me ter colocado em 

meio ao limbo espiritual, ou algo semelhante a isso, a 

partir daí me fazendo vários questionamentos acerca da 

minha antiga conduta humana, levando-me a crer que 

ali eu me encontrava “no fio de uma navalha” (risos)..., 

se bem que, após vários momentos e visões do ambiente 

astral em volta, disse, quase que em tom de clamor, que 

eu havia, sim, tido uma vida pautada pelo amor, enfim, 

de que eu havia respeitado, pelo menos dentro dos 

limites de minha cultura em cada momento da minha 
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vida atual, as demais pessoas como deve ser em relação 

ao nosso modo de ver e de nutrir o bem. 

 

   Não sei como, mas uma vez tendo dado essa resposta 

a uma Entidade, que me parecera a mais graduada, que 

fiz de tudo para lhe identificar a personalidade, mas sem 

qualquer sucesso, já sabendo que, de certa maneira, me 

encontrava morto, me observei repentinamente, e algo 

dolorosamente, sugado daquele mundo, algo parecido 

como um tribunal ao ar livre de Espíritos, para o meu 

atual corpo material, então, acordando com todas as 

impressões anteriores, com tudo muito vivo em minha 

mente e me meu próprio corpo físico – valendo ressaltar 

que, exatamente ao voltar para o meu corpo material, 

senti lucidamente o impacto causado entre a volta do 

Astral e a minha chegada abrupta em meu corpo físico! 

–, mas certo de que eu havia, sim, transitado por entre 

seres espirituais que mais ou menos tinham o que 

regatar, embora para mim também tenha ficado a 

certeza de que a Vida Espiritual guarda ainda muitos 

segredos para todos e todas nós, cabendo a gente, é 

claro, procurar pesar e agir fazendo obras de caridade 
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como recomenda o Espiritismo, claro que da maneira que 

for possível, 

Mateus 5 48 . – Risos. 

   De qualquer maneira, fica evidente que, estando ou 

não atualmente desencarnada, a esposa desse Espírito 

vai ou deve já estar vivendo com ele a duras-penas, pois 

se ele foi capaz de fazer isso comigo, mesmo sem 

qualquer certeza de meu suposto relacionamento com 

ela, o que não será ele capaz de fazer com ela mesma, 

não é verdade?!... 

   Vivamos em paz e amor. 
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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 nosso querido médium-mentor Vivaldo P. S. 

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 C. 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 Substância e a 

Consequência (Matemática) do Espiritismo, pois 

não há como não nos estarrecermos diante de um 

universo tão deslumbrante de conhecimentos acerca 

da . 

  Foram até aqui de intenso labor 

psicográfico, isso, 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 todos nós A 

VOLTA do grande Espírito São Luis IX, o Presidente 

Espiritual da Sociedade Espírita de Paris, o carinhoso 

 do C . 

   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 (no Livro: , André Luiz/Chico 

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

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

trata do Espírito de Santa Isabel, a Rainha Santa de 

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

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

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

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

Venerável Santa Isabel, na história da cristandade se tornou célebre 

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

rosas.  

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

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

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

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

_______________________ 

   

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

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

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

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

Nota do médium em 18/06/2021 (Reprise): 
 

   Depois do Espírito Francisco C. Xavier (que foi a 

reencarnação de Allan Kardec), a grande Entidade 

Espiritual Veneranda é o nosso mais graduado Guia 

Espiritual, no que me deixa o coração carregado de 

alegria e felicidades, pois que a sua doce, quanto muito 

disciplinada, presença astral, em meu Lar ou na rua, 

sempre me traz tranquilidade e segurança no trato com 

as minhas faculdades psíquicas, sem contar que ela, 

sempre que possível e necessário, me dá luzes acerca de 

como devo, ou não, proceder em relação à minha vida 

humana. 

   Ela é uma inestimável Benfeitora da Vida Maior. 
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PRIMEIRA PARTE 

do  

 
__________

 

  

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina 

Cunha & Chico Xavier, surpreende-nos pela riqueza de detalhes 

fotográficos (desenhados pela querida médium mineira, que fora 

sobrinha do grande Eurípedes Barsanulfo!) do Espaço Geográfico 

Espiritual do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde na sua 

generalidade eles residem e trabalham, da referida 

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

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica 

obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André 

Luiz & Lucius, e pelas consagradas mediunidades de 

Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora 

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

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

numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, 

que nasceu e reside atualmente na Cidade de São 

Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os 

Santos), no Brasil, já que o projeto das belas 

Revelações Espirituais em torno de algumas de 

suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu 

conhecimento, ou não, por força da natureza 

transcendental do precioso projeto em curso estar 

alinhado ao número nove (9), referente ao mês (9) 

de setembro do ano de 2012, quando o nosso pupilo 

mediúnico concluiu, a rigor, o seu primeiro Livro (em 

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

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos 

Diversos, com a Coordenação Espiritual de Elvis 

Presley & Santa Clara de Assis, já debatido em 

obras anteriores de sua lavra psicográfica, e que foi 

produzido em homenagem ao Livro: “VOLTEI”, 

pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/pela FEB). 

   

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

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

pelo Espírito Santa Brígida da Suécia. 
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Um grande Benfeitor da Vida Maior que há muitos anos já 

vem psicografando pelo médium                                

uberabense Carlos A. Baccelli. 

- Vivaldo P. S. Filho. 



                           Livro # 39: O Espírito André Luiz Entrevista o Médium Vivaldo P. S. Filho 

 55 

Ed. e-book: 
2017-22 

_____________ 

Em busca da 

Verdade – IV  

 
 

 Baseado nos Números-Chaves: 4, 7, 8, 9,10 & 17. 
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   Sem temor algum de me parecer com um Espírito 

presunçoso ou até mesmo um arrogante, podemos 

assegurar que este trabalho tem se transformado no 

mais rico conjunto de informações cruzadas 

dentro da própria Obra da Terceira Revelação, 

configurando-se num incalculável e precioso 

acervo de evidências & provas matemáticas-

CHAVES universais sobre a atual VOLTA de 

um único Espírito, o de São Luis de França, 

sem contar que a Bíblia Sagrada do povo de Deus, 

como de origem divina que é, se destaca como a 

natural fonte de para 

a Humanidade da Terra Material, aliás, como tem se 

transformado desde que um sábio e competente 

matemático de Israel passou a lhe devassar as 

entranhas sublimes na certeza de aí encontrar todas 

as respostas para os grandes e insondáveis mistérios 

da Divindade. 

   Sim, estamos sempre, e avidamente, Em Busca 

da Verdade!... 

   Embora a mais importante dela para cada um de 

nós foi apresentada primeiramente no Decálogo, 

quando o próprio Deus nos revelou e nos traçou os 

caminhos mais seguros por onde todos e todas 

haveríamos ou pelo menos deveríamos de percorrer 

na nossa trajetória em direção do Infinito. 
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   Mais tarde, veio Jesus Cristo, não apenas nos 

recomendando amor e paz, por entrega de nós 

mesmos ao Bem de todos e todas, mas consolidando                 

OS DEZ MANDAMENTOS pelo ensinamento sublime 

da nossa tolerância de uns para com os outros, 

fazendo-nos observar as Leis Maiores de Nosso Pai 

Celestial numa convivência amistosa e perfeitamente 

fraternal de uns para com os outros, embora, devido 

a nossa continuada teimosia e vislumbrando o futuro 

terreno pela sua própria e divina clarividência, 

voltou a oferecer ao Mundo dos mortais não apenas 

e tão somente os princípios da Justiça de Deus, como 

promulgada no monte Sinai, mas um Consolador que 

haveria de nos nivelar aos anjos celestiais caso 

exercêssemos os seus princípios, também de amor e 

de paz, por força de nossa ação constante no bem 

geral pela Caridade, pois não há rota mais segura do 

que esta para que possamos ou venhamos a nos 

(re)encontrar definitivamente com O Criador dos 

Universos, como da Vida toda. 

   Por si mesmo, as DEZ (10) LEIS promulgadas por 

Deus à Moisés, dariam para produzir um grande e 

insuperável LIVRO DE VIDA ETERNA, ilustrando o 

coração do homem e da mulher terrenos a suprema 

força do AMOR, todo divino, seja ele em forma de 

uma paixão totalmente romantica à pessoa amada e 

querida ou à representar a nossa perfeita ligação com 

os Poderes Maiores da Vida na nossa constante e 

perene consagração de amizade, carinho, respeito, e 

devotamento aos que transitam conosco na Terra, ou 
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no Mais Além, na condição de nossos irmãos (ãs), 

herdeiros todos da Eternidade Feliz. 

   

   Como este nosso Serviço de Decodificação mais 

recente diz mais respeito à figura anjelical e poderosa 

da Senhora F. O. (que se tratad da atual 

reencarnação de Ruth/Ester da Pérsia/Maria de 

Magdala/Teresa de Ávila/Kathleen Goligher, esta, 

múltipla com Elizabeth d´Espérance) – que por 

enquanto continuaremos a manter a identidade real 

no anonimato!! –, a eterna alma gemea de nosso 

Vivaldo P. S. Filho, não adentraremos em maiores 

detalhes dentro destes impressionantes Esquema-

CHEAVE de... 

, mesmo que no nosso particular método de 

aferição e desvendamento, pois o tempo nos é curto 

e o trabalho pode ser muito bem aproveitado por 

outros companheiros de nossa Doutrina que não nós 
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mesmos, aliás, isto até temos rogado de nossos 

demais companheiros de causa evangélica e demais 

estudiosos de nossa simplória obra psicográfica por 

Vivaldo P. S. Filho, entretanto façamos um breve 

parêntese no interesse de ilustrarmos esta nossa 

narrativa matemático-mediúnica-CHAVE com 

alguma coisa além do previsto inicialmente, visto que 

a Bíblia Sagrada sempre será um santuário de 

inesgotáveis e vivas revelações, particularmente por 

meio da Decodificação Espírita, que aviva 

a participação do glorioso Espírito de São Luis de 

França (que foi o Presidente Espiritual da Sociedade 

Parisiense de Estudos Espíritas o século 19, ao tempo 

da Codificação do Espiritismo), sobre as ocorrências 

da vida Cristã sobre o mundo material, sendo ele, 

, e seguido 

pelas demais grandes personagens, homens e 

mulheres, que compõem um glorioso séquito de 

Espíritos de escol, o centro convergente das atenções 

do Cristo Amado, como o principal componente da 

gloriosa que, de 

alguma maneira, em alguma medida, e claro que 

cada um envergando a sua própria cruz diante 

do calvário humano, haverão de produzir a Nova 

Genealogia de Jesus Cristo, como temos dito 

até aqui, um fato que vem sedo sistematicamente 

dito por conta não somete de uma narrativa literária, 

mas, como vemos, por meio de um cem número de 

evidências-CHAVES que são concordantes entre si, 

se harmonizando umas às outras... 
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Cenas do filme “Os Dez Mandamentos”, de 1956. 

   Devemos ter sempre em mente que aqui vamos 

desentranhando das terras sagradas da Bíblia algo 

muito particular, que, como temos afiançado, trata-

se da Reencarnação (Matematicamente) Programada 

de um único Espírito, o de São Luis IX/Vivaldo P. S. 

Filho, embora esteja ele, , 

acorrentado sentimentalmente à outras destacadas 

personalidades do passado e/ou do presente da 

existência material que também, detro de suas 

especialidades, se encontram na linha de frente da 

composição da... Nova Genealogia do Cristo, e 

por isso mesmo é de fundamental importancia que 

sempre nos recordemos delas, quando isso se faça 

necessário. 
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_________________________ 

  

 As Almas Gêmeas: Elizabeth d´Espérance (a Senhora F. O.)                             

& Vivaldo P. S Filho (São Luis IX). 

_________________________ 

   Outro ponto capital deste nosso empolgante estudo 

de... Sinais & Códigos Secretos deixados por Deus 

na Bíblia, é o de apenas nos centrar na primeira 

parte do Livro Sagrado, apenas como forma de 

apreciar a grandesa dos 

, estes que estão associados à vida e à 

morte de São Luis IX, quato à sua atual existência, 

já como Vivaldo P. S. Filho, que são básicos... 4, 

7, 8, 9, 10 & 17. 

   Enfim, os dados estão todos aí, cabendo a cada 

um e uma realizar o seu próprio exame e ajuzar pela 

veracidade dos fatos, ou não!! 
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_____________________ 

 

_____________________ 
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PRIMEIRO LIVRO DE MOISÉS 

COMUMENTE CHAMADO  

GÊNESIS 

A PARTIR DA                                                           

BÍBLIA SAGRADA                                       

(TRADUÇÃO BRASILEIRA)                                                 
Edição 2013 – Copyright 2010 Sociedade Bíblica do Brasil. 

__________ 

   Vejamos assim... 

   - O Capítulo 9, versículo 17: “Disse Deus a Noé: 

Este é o “sinal” da aliança que tenho estabelecido 

entre mim e toda a carne que está sobre a Terra.”  

   Pois então, já temos muito bem aprendido nos seus 

Livros mediúnicos anteriores o que representa o # 9 

quanto o que representa o # 17 no que diz respeito 

à atual missão de São Luis IX, hoje reencarnado 

como Vivaldo P. S. Filho, mas deixemos a memória 

fluir: 

   Do versículo de # 17: 

- 10: O dia (10) do nascimento de Vivaldo P. S. 

Filho (São Luis IX). 

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

P. S. Filho (São Luis IX). 
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_________________________ 

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

forma septenária é por causa da perfeição que se 

celebra nos dons do Espírito Santo. Descansará - 

diz o santo profeta Isaías - sobre ele, o Espírito 

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

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

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

multidão dos bem-aventurados.” 

– 

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

Antonio Fazendo, Lisboa, Verbo,1974. 

_________________________ 
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_________________________ 

QUANTO AO CAP. DE # 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 

(sua) mediunidade de psicografia, propriamente dita, 

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por 

, pela Coord. dos Espíritos Elvis Presley & 

Clara de Assis, em doce Homenagem ao Livro... 

“VOLTEI”, do Espírito Irmão Jacob (por psicografia 

de Chico Xavier/pela Ed. 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 que tem lhe 

auxiliado na produção dos Livros psicográficos.  

 

   Quando devemos lembrar do seu título de família: 

São Luis IX (9) de França. 
 

     

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

Vejamos a questão # 9, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

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

inteligência suprema e superior a todas as coisas?  

   “Tendes um provérbio que diz: ‘Pela obra se 

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

procurai o autor. O orgulho é que gera a 

incredulidade. O homem orgulhoso nada admite 

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

de espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus 

pode abater!” 

            O poder de uma inteligência se julga pelas suas 

obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a 

Natureza produz, a causa primária é, conseguintemente, 

uma inteligência superior à Humanidade. 

            Quaisquer que sejam os prodígios que a 

inteligência humana tenha operado, ela própria tem uma 

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

de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é 

que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for 

esse nome que lhe deem. (Nota de Allan Kardec. Os 

destaques são nossos). 

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

Deus, 93ª. edição – 1ª. impressão (Edição Histórica) – 

5/2013, Editora da FEB). 

________________ 
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____________  

 

Chico Xavier: A Reencarnação de Abraão, Moisés, João Batista 

(“Múltipla” com João Evangelista), & Allan Kardec, a partir de 

observações mediúnicas & de pesquisa pela Decodificação Espírita. 

    

 ____________    

   E por isso mesmo a significação deste específico 

texto bíblico se apresenta de maneira absolutamente 

SINALIZADORA para os nossos fundamentais 
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serviços de Decodificação, que tão sincronicamente 

associados com o que existe de mais sagrado e mais 

santo dentro do pensamento judaico-cristão, pois a 

palavra... “sinal”, naturalmente que nos sugere os 

“Sinais” & Códigos Secretos de Deus pelo 

Espiritismo, visto que ela cai sobre a palavra de 

# 4 (na palavra de Deus!), isso por uma contagem 

de ida. 

__________ 

   Mas, será muito importante que reprisemos o texto 

bíblico, da maneira como lhe destacamos um pouco 

mais acima... 

Capítulo 9, versículo 17: 

“Disse Deus a Noé: Este é o “sinal” da 

aliança que tenho estabelecido entre mim e 

toda a carne que está sobre a Terra.” 

__________ 

   Entretanto, quando contamos esta mesma e muito 

simbólica palavra-chave... “sinal”, dessa vez por 

uma contagem de volta, veremos que ela cai sobre 

a palavra de # 17 (na palavra de Deus!). 

   Quando teremos: 

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

IX (Vivaldo P. S. Filho). 

- 8 (dos # 1 + 7!!): O mês (8) de agosto da morte 

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

   Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? 

   “Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há 

efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não 

é obra do homem e a vossa razão responderá.” 

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

da Criação. O Universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da 

existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e 

avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. (A nota é de Allan 

Kardec). (Os grifos são nossos). 

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

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

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

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                                        

________________ 

   Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a 

formação primária a uma combinação fortuita da 

matéria, ou, por outra, ao acaso? 

   “Outro absurdo! Que homem de bom senso pode 

considerar o acaso um ser inteligente? E, demais, 

que é o acaso? Nada.” 

       A harmonia existente no mecanismo do Universo patenteia 

combinações e desígnios determinados e, por isso mesmo, 

revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao 

acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode 

produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso 

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

(Os grifos são meus). 

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

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

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

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                                      

_______________ 
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   MAIS UMA VEZ A SITUAÇÃO SE APRESENTA DE 

MANEIRA TÃO DESCONCERTANTE QUE QUASE 

NOS TIRA O FOLEGO... PELA BELEZA DA SUA 

CONSEQUÊNCIA E DA SUA UNIVERSALIDADE, 

EMBORA O SINCRONISMO MATEMÁTICO COM 

AS (PRESENTE/FUTURAS) REENCARNAÇÕES DE 

SÃO LUIS IX/VIVALDO P. S. FILHO/JOSUÉ 

TAMBÉM AQUI SE APRESENTE DE UMA MANEIRA 

VERDADEIRAMENTE MILAGROSA, CLARO QUE SE 

ASSIM PODEMOS OS EXPRESSAR!! 

   SIM, A “BÍBLIA SAGRADA” APRESENTA OS 

“SINAIS” DE DEUS PARA TODA A CARNE QUE 

ESTÁ SOBRE A TERRA. 

____________ 

   Evidentemente, que esta não é a nossa intenção, a 

de pessoalmente desenterrar dos abençoados 

subterrâneos da Bíblia Sagrada todas as ligações que 

este grande Espírito tem com Deus e a sua profunda 

conexão com os fatos e feitos narrados pelos 

Profetas Antigos, pois, como temos dito desde o 

Livro de # 20, isso poderá ser realizado por outras 

cabeças de nossa Causa Consoladora que já estejam 

interessadas por este empolgante e intrigante tema 

da “Decodificação Espírita”, e por isso vale sempre 

a lembrança de nosso pedido para que outros (as) 

estudantes de Espiritualismo venham a dar a sua 

própria contribuição no resgate destes... 

. 



                           Livro # 39: O Espírito André Luiz Entrevista o Médium Vivaldo P. S. Filho 

 71 

Ed. e-book: 
2017-22 

   Enquanto que esta despretensiosa participação no 

presente Volume (o Livro de # 39) trata-se de uma 

pequenina forma de agradecer a Jesus de Nazaré 

pela graciosa oportunidade de compor o séquito de 

que tem procurado ensinar ao 

Plano Material, por meio da Decodificação Espírita, 

do quanto temos que nos alinhar com as formas 

diferentes de encarar as coisas de Deus. 

____________ 

JOSÉ DO EGITO: SÃO LUIS IX/VIVALDO P. S. FILHO 

Estudem estes fatos & dados inéditos da                     

Matemática de Deus 

       

No Livro de # 25 (331 págs.), Revisto & Ampaliado:                         

pelo Espírito William S. Moses. 
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“Tudo se liga na obra da criação.”                                         

–  

(“Revista Espírita”, Ano IX, março de 1866, Introdução 

ao estudo dos fluidos espirituais, 1ª. edição, FEB, 2004).                                                           
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   Não podemos desconsiderar que a vida de São 

Luis IX (Vivaldo) está atrelada a de Allan Kardec 

(Chico), embora cada elemento: numérico, literário 

& editorial na Obra do Espiritismo, haverá de, em 

essência, trazer a personalidade de cada um deles, 

sem conflito científico algum, harmonizando-se. 

_____________ 

 

Estamos lidando com                                            

OS SINAIS SECRETOS DE DEUS                                                             

NA OBRA DO ESPIRITISMO                                    

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

espaço entre os adeptos (as) do Espiritismo! 
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_________________ 

“O acaso não consta dos desígnios superiores.”                                 

– André Luiz (Chico Xavier).                        
“Nos Domínios da Mediunidade”, pela Ed. da FEB. 

_________________ 

 

   Não é porque hoje transitamos por uma ou outra 

corrente do pensamento religioso, filosófico e/ou 

científico, da Terra Material, por exemplo, que 

devemos nos acreditar isentos da necessidade de 

Estudar e de Aprender sempre, mas por estarmos 

essencialmente necessitados de Construir e Crescer 

pela peleja do Amor e da Instrução. 

ODILON FERNANDES                         
Vivaldo P. S. Filho (médium)                        

(Salvador/BA, 10 de maio de 2017) 
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   Nota do médium: Neste seu generoso Capítulo, o 

sábio benfeitor da Vida Maior... ODILON FERNANDES, 

tão conhecido pelos seus Livros pela psicografia do 

competente e renomado médium uberabense Carlos A. 

Baccelli, nos apresenta uma breve amostra do que ele 

preparou para os nossos leitores (as) em nosso Livro de 

# 29: Estamos de Volta, mas que ainda não 

tivemos a permissão do Mais Alto para a sua devida 

publicidade pela Internet em nosso humilde Site Espírita, 

uma coisa que esperamos possa acontecer me breve!!... 

 

_______ UM ESFORÇO DO MUNDO MAIOR EM NOME 

DO AMOR ENTRE AS ALMAS GÊMAS!! _______ 

 

_______ Ainda Inédito!! _______ 
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  ____________ 
    

Nota do médium em 25/02/2022: 

     

   E claro que isso também vindo a ocorrer quando já 

tivermos preparado a sua Revisão & Ampliação, como 

temos feito de um tempo para cá com os Livros que já 

tive a felicidade de psicografar. 
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Vivaldo P. S. Filho (Salvador, Bahia, 10 de julho de 1964 — é um médium 
espírita com 26 anos de tarefas na Seara de Jesus, e com mais de 130 

Livros (PDF) já publicados (virtualmente) e inteiramente “grátis”,                                   
na lembrança Evangélica do:                                                                                         

“DAÍ DE GRAÇA O QUE DE GRAÇA RECEBESTES.”                                                                                                                                                                                        

www.vivaldoespiritismo17.com.br/bio  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Humberto_de_Campos_(Maranh%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1886
http://www.vivaldoespiritismo17.com.br/bio
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_____________ 

Em busca da 

Verdade – V  

 
 

 Baseado nos Números-Chaves: 4, 7, 8, 9,10 & 17. 



                           Livro # 39: O Espírito André Luiz Entrevista o Médium Vivaldo P. S. Filho 

 80 

Ed. e-book: 
2017-22 

   Sem querer aqui me colocar na condição de um 

adaptador original de um Espírito do quilate-moral do 

DR. ODILON FERNANDES, mas tão somente vindo 

humildemente colaborar com o que ele mesmo 

acabou de nos lecionar mais atrás, numa época que 

estávamos apenas no alvorecer das Decodificações, 

então, uma vez a gente tendo condições de formular 

mais alguns apontamentos ao que ele disse, por que 

então não fazermos isso?!..., visto que ele, há alguns 

anos atrás, se utilizou de um exemplar da... BÍBLIA 

SAGRADA que eu havia adquirido para esse fim, sem 

que eu ainda tivesse qualquer conhecimento acerca 

da Edição, da Bíblia, que havia sido a preferida de 

EMMANUEL, pelo Chico Xavier, e por essa razão é 

que, agora, minha gente, vou verificar estes mesmos 

dados & fatos que ele mencionou em seu Artigo de 

mais atrás pela versão preferida por este grande 

Mentor do Chico Xavier, enfim, a que foi produzida 

por , aqui pela 

Sociedade Bíblica do Brasil, por meio de uma 2ª. 

Edição, do ano de 1993, com impressão de 1999, 

com isso enriquecendo ou, pelo menos, procurando 

enriquecer um pouco mais o que ele já fez pela 

precisão do (seu) Esquema-CHAVE!!... 
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_________________ 

   Evidentemente, que agora não precisaremos ir 

muito longe, já que o Dr. Odilon nos preparou o 

trabalho principal, de localização, etc., de cada dado 

& fato Evangélico, por assim dizer, mas de qualquer 

maneira vejamos a narrativa bíblica...  

__________  

GÊNESIS 

Capítulo 9, versículo 17: 

“Disse Deus a Noé: Este é o “sinal” da 

aliança estabelecida entre mim e toda carne 

sobre a terra.”                                                   
__________ 

   Quando contamos esta palavra-chave: “sinal”, 

por uma contagem de ida, veremos que ela cai 

sobre a palavra de # 4 (na palavra de Deus!). 

   Quando contamos esta palavra-chave: “sinal”, 

por uma contagem de volta, veremos que ela cai 

sobre a palavra de # 12 (na palavra de Deus!). 

(às págs. de # 9 & 10). 

- 10 (dos # 9 + 1, das págs.!!): O dia (10) do 

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

- 7 (dos # 4 + 1 + 2, da ida & volta!!): O mês (7) 

de julho do nascimento de Vivaldo P. S. Filho (São 

Luis IX). 
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__________________ 

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

forma septenária é por causa da perfeição que se 

celebra nos dons do Espírito Santo. Descansará - 

diz o santo profeta Isaías - sobre ele, o Espírito 

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

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

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

dos bem-aventurados.” 

    

– (Sermão 250, em Agostinho, Sermões para 

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

__________________ 
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   Pode o homem compreender a natureza íntima de 

Deus? 

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

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

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

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

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 

   

________________ 

   Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da 

matéria a causa primária da formação das coisas? 

   “Mas, então, qual seria a causa dessas 

propriedades? É indispensável sempre uma causa 

primária.” 
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   Atribuir a formação primária das coisas às propriedades 

íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, 

porquanto essas propriedades são, também elas, um efeito 

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

(Os grifos são nosso). 

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

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

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

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

________________ 

 

  É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? 

   “Não; Deus não permite que ao homem tudo seja 

revelado neste mundo.” 

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

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

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

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

Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                             

________________ 

 “Estendemo-nos um pouco no exemplo dos jogos, 

porque é um dos mais admiráveis e fáceis de verificar, 

pela possibilidade de multiplicar os fatos à vontade, em 

curto espaço de tempo; e como a lei ressalta do 

conjunto dos fatos, foi esta multiplicidade que 

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

ignorassem.” 

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

1868, A Ciência da Concordância dos Números e a 

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

cerca de seis (6) pessoas no Brasil com nomes 

semelhantes ao de Vivaldo, não absolutos, quando 

que, também, somente ele: nasceu às 15 horas 

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

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

1964.  

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

França) (re) nasceu no Hospital da “Sagrada 

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

à sua condição de principal Provedor Genético da 

Sagrada Genealogia do Cristo para o 4º. Milênio da 

Era Cristã. 
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“Tudo se liga na obra da criação.”                                         

–  

(“Revista Espírita”, Ano IX, março de 1866, Introdução 

ao estudo dos fluidos espirituais, 1ª. edição, FEB, 2004).                                                           
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   Não podemos desconsiderar que a vida de São 

Luis IX (Vivaldo) está atrelada a de Allan Kardec 

(Chico), embora cada elemento: numérico, literário 

& editorial na Obra do Espiritismo, haverá de, em 

essência, trazer a personalidade de cada um deles, 

sem conflito científico algum, harmonizando-se. 

_____________ 

 

Estamos lidando com                                            

OS SINAIS SECRETOS DE DEUS                                                             

NA OBRA DO ESPIRITISMO                                    

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

espaço entre os adeptos (as) do Espiritismo! 
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________ 

CONTRA FATOS & DADOS                        

NÃO HÁ ARGUMENTOS!! 

________ 

 

   Completamente apaixonado, 

, eu vou vivendo a 

minha existência mediúnica procurando dar de meu 

coração, em forma de Livros, o que de mais precioso 

eu tenho recebido do Espiritismo, que é a fé viva na 

Imortalidade e na Reencarnação, que nos favorece 

com a certeza de que se hoje erramos, no mais tardar 

amanhã poderemos voltar ‘ao recomeço’ (ver Lucas 

15:11-32), de uma vida que Deus nos deu para que 

fizéssemos cumprir, a partir de nós mesmos, a Lei do 

Amor. 

Vivaldo P. S. Filho                                          

Em Complemento ao .                                 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                             

(Salvador/BA, 26 de FEVEREIRO de 2022 
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____________ 
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________________ 

 

Eu sou o caminho, e a verdade,  

e a vida. 

– Jesus (João 14:6)                                              

                       

________________ 
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A “Numerologia Espírita” na Obra de 

Allan Kardec e Chico Xavier 

 

Allan Kardec: A Reencarnação Passada de 

Francisco Cândido Xavier:                                         

O Espírito da Verdade                                   
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_____ A SISTEMATIZAÇÃO DO ESTUDO 

PELA “DOUTRINA ESPÍRITA” II _____ 

   VOLTAMOS A INSISTIR QUE NÃO PODEMOS PRESCINDIR 

DOS APONTAMENTOS ABAIXO, PARA MAIS UMA VEZ 

VIRMOS A REALÇAR TODA A PROCEDENCIA DIVINA DA 

MEDIUNIDADE DE SÃO LUIS DE FRANÇA, QUE AGORA 

SE ECONTRA REENCARNADO COMO O MÉDIUM BAIANO... 

VIVALDO P. S. FILHO, QUANDO PROCURAMOS, ANTES DE 

TUDO, 

, JÁ QUE 

ESTS DUAS PERSONAGENS SE FAZEM PRESENTES EM TODO 

O CONJUNTO DE REVELAÇÕES MATEMÁTICO-ESPIRITUAIS 

QUE, ATÉ AQUI, TEM SIDO DISPONIBILIZADAS A PELA 

INCOMPARAVEL BONDADE DE NOSSO SENHOR!! 

– 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.” 

  

– (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-CHAVE e também de pesquisa-CHAVE... 

histórico-matemático-doutrinário, e como uma forma 

de trazer ao nosso encontro direto com os leitores 

(as) encarnados um pouco mais de material para 

reflexão, pinçamos da obra original, 

, 

um pequeno, mas muito sugestivo extrato, que 

cremos será de grande valia para que os nossos 

devotados espíritas, pesquisadores e/ou religiosos, 

de uma maneira geral, e para aqueles e aquelas que, 

por algum motivo qualquer, não terão condições de 

estudarem de uma maneira mais detida esse Livro 

principal, possam verificar, mesmo que em síntese, 

o grau de alta confiabilidade das palavras dos 

Benfeitores Espirituais da Vida Maior (desencarnados 

e os encarnados – estes últimos, em estado de 

Desdobramento Espiritual) do querido Vivaldo P. 

S. Filho, seguramente que a atual reencarnação de 

São Luis de França: 

   Agora, nos perguntamos: “Será realmente que 

estes fatos & dados histórico-matemáticos 

seriam apenas alguma 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, o de 

papel, a não ser por sua divulgação nas redes sociais 
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da Internet, a exemplo do Facebook, quanto no seu 

próprio Site Espírita), assim como em referência ao 

Capítulo de # 9 de , seja ele material ou 

moral, sem qualquer desfavorecimento descabido 

para com outros irmãos e irmãs de serviços 

mediúnicos ou a qualquer ensejo de favorecimento 

especial à sua personalidade espiritual, vejamos que 

o próprio Senhor Jesus Cristo nos advertiu de que: 

“conheceremos a arvore pelos seus frutos”.   

   É de certo que muitos apressadinhos (os espíritas, 

particularmente!), se levantarão contra a esta nossa 

empresa, se colocado a condição de verdadeiros 

“fiscalizadores” do Espiritismo-Experimental, por 

exemplo, todos e todas, lamentavelmente, mais ou 

menos... bravios, irritadiços, e/ou arrogantes, 

questionando a incontestável realidade dos fatos & 

dados até aqui apresentados de maneira uma 

positiva pela , 

tentando passar para os (as) demais a condição de 

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

inúmeras evidências-CHAVES que se insurgem 

contra a nossa grande pequenez diante da Riqueza 

da Vida Com Deus, exatamente por acreditarem que 

“outros tantos milhões (?) de criaturas encarnadas 

no solo da Terra Material também nasceram sob a 

regência... Do signo de câncer, às 15hs do exato dia 

10 do mês (7) de julho de 1964”...  

   E dentro desse abençoado Esquema-CHAVE, 

devemos também acrescentar ao leitor e leitora que, 
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curiosamente, Vivaldo P. S. Filho, este Vivaldo de 

que tratamos (risos), 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 38 obras anteriores. 

______ 

 

______ 

   Se por um lado esta ocorrência se torna evidente, 

pelo menos para Vivaldo e seus Autores Espirituais, 

já que é muito natural pensar desse modo, por outro, 

solicitaremos aos possíveis contraditores (as), deste 

seu/nosso Serviço Mediúnico & de Pesquisa Elevada, 

que venham e apresentem alguma outra pessoa que 

seja, também, médium de variadas faculdades 
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psíquicas, e que, evidentemente, nos ofereça o 

conjunto de características matemático-mediúnicas 

que foram produzidas e apresentadas até o presente 

momento, agora, em seu conjunto, numa Coleção de 

vinte (39) Livros que sinceramente cremos serem 

todos de inquestionável valor doutrinário para o 

Espiritismo, os mesmos versando de uma maneira... 

muito clara, muito racional, e objetiva, sobre estes 

especialíssimos temas matemático-transcendentais 

(

) que chegam a confundir até mesmo os 

mais excelentes investigadores da Reencarnação, 

da Mediunidade, e da Vida Espírita, de uma maneira 

geral, e que, à rigor, esteja suficientemente 

capacitada para, por seu intermédio, verter do Mais 

Alto, de um só golpe, toda essa imensa quantidade 

de informações filosóficas, científicas, e religiosas, 

que fazem parte tanto da obra original... “SÃO LUIS 

IX” (EM 3 VOLUMES), quanto do seu Portfólio São 

Luis IX (“A Reencarnação Programada & Múltipla na 

Obra São Luis IX”, o Livro de # 5), sobre o tema da 

atual VOLTA de São Luis IX. 
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   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 de 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 Senhora F. O. (que foi a 

Ruth/Elizabeth d´Espérance, por exemplo...), 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 

(que foi a reencarnação do Rei Davi bíblico!!), 

num entrelaçamento aritmético assustadoramente 

perfeito com os escritos dos Profetas hebreus, dos 

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

da História, facultando assim uma maior precisão... 

Numérica, Literária & Editorial, em torno da 

“Aritmética Reencarnacionista” que aqui vem 

sedo colocada exposição, e um mapa matemático-

CHAVE indicando algumas das 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-médium 

encarnado, abstração feita da sua própria vida quase 
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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 P. S. Filho e São Luis 

IX, - Nota em 28/01/2022: Algum tempo mais tarde, 

todos ficaram sabendo da sua também encarnação 

como o Rei Luis VIII, o seu próprio pai!! –,  como 

apresentado nas fotografias que ilustram esse livro-

luz, quanto nos de Maria Isaura & Branca de Castela, 

Maria Francisca & Margarida de Provença, além das 

que constam em outras obras, como no caso da 

reencarnação atual de Santa Bárbara & Harriet 

Elizabeth B. Stowe, estas como a Senhora Marcela 

Martins, como as de E. D´Esperance-Senhora F. O. 

(esta, no Livro de # 22), como ficou evidente nos 

registros fotográficos (imagens/gravuras de época) 

de ontem quanto do hoje, podemos ficar tranquilos 

em relação ao testemunho prosopográfico das 

personagens em análise, tanto do passado quanto do 

presente (...qualquer perícia mais aprofundada neste 

campo da Técnica Policial & Criminalística deverá, 

sim, levar em consideração outros tantos aspectos de 

natureza Mediúnica, Médica, em suas diversificadas 

especialidades, e forçosamente Matemática, como é 
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nosso caso aqui!), configurando assim... mais uma 

prova material e documental, particularmente em 

torno da 

 – como apresentado de maneira 

consistente no Livro: “A Reencarnação Programada 

& Múltipla na Obra... São Luis IX”. 

______________ 

 

Capa do Livro de # 5, já devidamente                                  

Revisto & Ampliado, em 01/2022.                                                       

______________ 
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Segundo os nossos Amigos Espirituais, o saudoso médium Ranieri 

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

de Gutenberg, O pai da Imprensa. 

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

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

versão... Revista & Ampliada ... de 02/2022, do Livro: “André Luiz 

Entrevista o Médium Vivaldo P. S. Filho”. 
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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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Pelo Espírito André Luiz                                                        

Com  
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SEGUNDA PARTE 

A Entrevista com                 

 
__________

  

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina 

Cunha & Chico Xavier, surpreende-nos pela riqueza de detalhes 

fotográficos (desenhados pela querida médium mineira, que fora 

sobrinha do grande Eurípedes Barsanulfo!) do Espaço Geográfico 

Espiritual do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde na sua 

generalidade eles residem e trabalham, da referida 

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

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica 

obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André 

Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de 

Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora 

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

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

numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, 

que nasceu e reside atualmente na Cidade de São 

Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os 

Santos), no Brasil, já que o projeto das belas 

Revelações Espirituais em torno de algumas de 

suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu 

conhecimento, ou não, por força da natureza 

transcendental do precioso projeto em curso estar 

alinhado ao número nove (9), referente ao mês (9) 

de setembro do ano de 2012, quando o nosso pupilo 

mediúnico concluiu, a rigor, o seu primeiro Livro (em 

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

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos 

Diversos, com a Coordenação Espiritual de Elvis 

Presley & Santa Clara de Assis, já debatido em 

obras anteriores de sua lavra psicográfica, e que foi 

produzido em homenagem ao Livro: “VOLTEI”, 

pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/pela FEB). 

   

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

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

pelo Espírito Santa Brígida da Suécia. 
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_____ 39 _____ 

 

Dr. Carlos Chagas (O pseudônimo “André Luiz” foi 

utilizado nas obras da abençoada                               

lavra mediúnica de Chico Xavier).                                           

______________________ 
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André Luiz Entrevista:                    
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1) Querido amigo, sabemos o quanto de esforço 

mental e físico tens de desentranhar de dentro 

de tua própria alma para dar prosseguimento 

a esta tua bendita tarefa na consolação e na 

instrução dos Espíritos que se encontram 

reencarnados no solo planetário e que sempre 

andam em busca de Novas Fontes de Estudo 

Espiritual, embora você traga em sua missão a 

essencial proposta dos 

que orientaram Allan Kardec e Chico Xavier, e 

por isso mesmo a sua tarefa se desenvolve tal 

qual as deles, ou antes, por meio das deles. 
 

Sabes muito bem que no próximo mês (6) de 

junho você estará Comemorando cinco (5) 

anos de tarefas ininterruptas na psicografia, 

já que, a rigor, foi no mês de junho do ano de 

2012 que o amigo recebeu de maneira mais 

concentrada as primeiras Mensagens 

Espirituais que haveriam de compor aquela 

que seria a primeira parte original do seu 

primeiro Livro pela psicografia, propriamente 

dita, e o segundo pela sua profícua 

mediunidade, “MENSAGENS DE ALÉM-

TÚMULO”, que teve a Coord. dos Espíritos de 

Elvis Presley & Santa Clara de Assis, com 

Espíritos Diversos, sem contar que foi por esta 

mesma época que você havia acabado de 

apresentar o Livro # 1 de sua mediunidade, 

“MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS – 

Relatos de um Médium Espírita”, este aqui 
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tendo levado preciosos quinze anos, ou algo 

por volta disso, para ser concluído, entre os 

anos de 1996 & 2011, quando passou pelas 

mãos do eminente confrade espírita Dr. Elias 

Barbosa por meio de uma competentíssima 

Revisão Doutrinária, então, deixe-nos a par de 

como anda o seu coração a respeito disto? 
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R- Meu querido e generoso André Luiz! vocês 

sabem muito bem o quanto de amor eu tenho 

pela Causa de Jesus, particularmente quando 

sinto que jamais poderia viver sem a 

maravilhosa tarefa na Mediunidade, pois com 

o passar do tempo comecei a observar que a 

minha existência sobre a face da Terra Material 

está absolutamente alinhada com o serviço 

grandioso da tarefa mediúnica... Não pelo fato 

de eu ser “grandioso” ou coisa parecida, já que 

importante todos somos aos olhos meigos e 

doces do Cristo de Deus, mas é que a missão 

de conviver e interagir com o Mundo Espiritual 

é algo semelhante a estarmos vivendo já bem 

próximo de Jesus, embora todos os embates 

do caminho, é claro, que nem sempre são 

flores perfumadas de um lindo pomar 

carregado de encantos. 
 

Quem trabalha com a mediunidade a mais ou 

menos tempo sabe muito bem do que eu estou 

falando.  
 

É que por mais que a gente se esforce para 

melhorarmos Espiritualmente, dentro das 

condições de resistência e de força de cada um 

ou uma, nunca encontramos a verdadeira paz 

no mundo terreno, pois a cada momento do 

caminho, de cada um deles, sempre há algo a 

realizar ou a combater, em nós mesmos e no 

mundo que nos cerca, por isso mesmo que 
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Jesus nos alertou que o Reino dEle não era 

deste mundo!... 
 

Mas é sempre uma enorme felicidade poder 

compartilhar com os 

, embora a 

nossa experiência com os Planos espirituais 

inferiores seja um capitulo muito especial 

dentro deste conjunto de tarefas, de alegrias, 

e de muitas lágrimas, por onde se manifesta a 

vida mediúnica, sim, pois sem a convivência 

com os Espíritos inferiores e enfermos, creio, 

a mediunidade não teria sentido algum, já que 

o Cristo veio para os doentes e não para os que 

não precisam de médicos. 
 

E como todos os demais que já transitam pela 

faixa de compreensão mais adequada do 

Espiritismo, tenho a plena consciência de que 

sou apenas e tão somente um enfermo do 

Espírito, sempre necessitado da luz do Senhor. 

E por isso não consigo me localizar por fora dos 

limites impostos pela própria tarefa mediúnica, 

quando por fora dela eu haveria de me sentir 

completamente fora de foco-espiritual, ou 

seja, não me localizaria nem Lá e nem cá, algo 

muito estranho de se perceber e de observar, 

mas que os especialistas terrenos da mente 

haveriam de confundir com algo de suas 

nomenclaturas médicas e psicológicas (risos), 

quando na verdade nada mais seria do que um 

salto orbital de meu Espírito na faixa espiritual 
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que tivesse  a ver com a minha tomada de 

decisão em abandonar a tarefa mediúnica ou 

de simplesmente me afastar dela por questões 

secundarias e que nada tem a ver com a 

elevação moral de minha alma eterna, se bem 

que este é um aspecto particular de meu 

compromisso com o Mundo Maior. 
 

Não é fácil ser médium.  
 

Não mesmo. 
 

Mas mesmo assim eu não saberia viver sem a 

mediunidade, que tanto tem me trazido de 

alegria e felicidade, como eu disse mais acima, 

pelo fato de poder ser ajudado pelos meus 

na proporção que 

vamos procurando nos melhorar moralmente 

e ajudar a quem precisa, naturalmente que 

eles nos dão muito mais do que realmente 

merecemos. 
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Por isso, posso garantir que o meu coração e 

a minha mente vai bem. (Risos). 
 

2) A sua história com o Espiritismo remonta ao 

seu nascimento no dia 10 de julho (7) de 1964.  
 

Segundo a sua tão querida mãezinha se deu 

com você um fenômeno surpreendente, pode 

nos contar algo sobre isso? 
 

R- Segundo ela mesma me informou por 

diversas vezes (risos), eu nasci com 1k e 900g 

de peso, muito pequenininho mesmo, mas não 

prematuro. Então, quando eu estava com três 

(3) meses de nascido, isso seguramente no 

mês (10) de outubro deste ano de 1964, 

quando eu estava deitadinho no sofá de nossa 

casa, à época no bairro de Matatu de Brotas, 

em Salvador, Bahia, entre minha mãe e minha 

avó materna, e aconchegado por um grande 

travesseiro para a minha proteção, afirmou-

me minha mãezinha Isaura (e minha avó 

também me contou diversas vezes este 

mesmo caso, isto quando ela ainda estava 

encarnada entre nós!), que de repente elas 

viram o meu pequeno corpinho ser jogado 

para fora do pequeno cercado de travesseiro 

que foi montado entre ela e sua mãe (minha 

avó) e caindo no chão de nossa residência 

praticamente morto, sem vida. 
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No ápice do desespero ela me apanhou e me 

conduziu apressadamente para a SANDU que 

se localizava em outro Bairro, o de Roma. 

    

Vivaldo, quando ainda criancinha. 

Este foi, sem dúvida, o primeiro fenômeno 

verdadeiramente espiritual (de levitação!) que 

ocorreu comigo, quando observamos aí uma 

intervenção do Mundo espiritual inferior com a 

tentativa de me interromper a reencarnação. 
 

Quando temos os seguintes #: 
 

- 10 + 3 = 13. 
 

- 1 + 3 = 4. 
 

- Este número 4 marca... O mês (4) de abril 

do nascimento de São Luis IX (Vivaldo P. S. 

Filho).  
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- Da mesma maneira que temos... O dia (3) e 

o mês (10) do nascimento de Allan Kardec 

(Chico Xavier). 
 

Mas quando nos direcionamos para o Livro... 

O Evangelho Segundo o Espiritismo, a 

gente vai encontrar... o Capítulo IV (4): 

“Ninguém poderá ver o Reino de Deus se 

não nascer de novo”. 
 

E tudo indica que eu nasci novamente ao 

escapar ileso dessa estranha queda. 
 

3) Como você avaliaria a sua meninice e a sua 

juventude? 
 

R- Não digo que tenha sido fácil, porque a 

nossa vida em família sempre foi muito cheia 

de altos e baixos financeiros, pois meu pai, 

agora desencarnado, e a minha mãe foram 

sempre pessoas sem estudo e que lutaram 

muito para nos alimentar, nos educar, e nos 

vestir, por isso mesmo nunca tivemos em casa 

grandes confortos, e hoje mais do que nunca 

sei que isso fora a nossa salvação, pois uma 

vida de regalias materiais é sempre uma 

temeridade para qualquer cristão. 
 

De qualquer modo, fui uma criança muito feliz 

dentro da minha ingenuidade, procurando 

sempre me entreter com as fantasias dos 

grandes heróis e cantores do cinema que eu 
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assistia pelos filmes de televisão em preto e 

branco da época (risos). Eu amava Frank 

Sinatra, The Beatles, e tudo o mais de 

qualidade que era oferecido pelas emissoras 

de TV daquele tempo, até que então eu vim a 

conhecer Elvis Presley por um de seus filmes, 

“Cavaleiro Romântico” (Tickle Me, 1965) 

isso por volta do ano 1976 – em 1975 eu 

tomei conhecimento de sua música pelo LP: 

“ELVIS TODAY” (da RCA Victor) –, quando 

passei a colecionar de maneira muito humilde 

os seus discos em vinil e comprar revistas 

sobre a sua vida quando meus pais me davam 

algum dinheiro para isso, pois, como eu disse, 

sempre lutávamos com as muitas dificuldades 

materiais. 
 

 

                Data de lançamento: 30 de junho de 1965 (mundial).                                                       

Direção: Norman Taurog. (Fonte: Wikipédia/Google). 

https://www.google.com.br/search?sa=X&biw=1280&bih=645&q=tickle+me+data+de+lan%C3%A7amento&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MC0zi7fUkspOttJPy8zJBRNWRak5qYnFqQopiSWpANPA44opAAAA&ved=0ahUKEwiKvsHE8-fTAhXMFpAKHTC0AXsQ6BMIfygAMA4
https://www.google.com.br/search?sa=X&biw=1280&bih=645&q=tickle+me+dire%C3%A7%C3%A3o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MC0zi7fUEstOttJPy8zJBRNWKZlFqckl-UUAPCAh4yUAAAA&ved=0ahUKEwiKvsHE8-fTAhXMFpAKHTC0AXsQ6BMIggEoADAP
https://www.google.com.br/search?sa=X&biw=1280&bih=645&q=Norman+Taurog&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MC0zi7dUgjBLsnKNtcSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX4RAOEvA3QwAAAA&ved=0ahUKEwiKvsHE8-fTAhXMFpAKHTC0AXsQmxMIgwEoATAP
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Sim, fui um menino de estripulias!... (Risos)...  
 

Só ficava quieto quando eu estava assistindo 

os meus grandes heróis e desenhos animados 

pela televisão, aliás, amava tanto isso e 

sonhava tanto com isso que acabei deixando 

de lado os estudos para “continuar sonhando” 

com tudo isso, visto que na minha maior idade 

eu ainda mantinha a ideia de ”fazer tudo por 

amor”, e assim me detive por quase toda a 

minha atual existência, que para muitos pode 

parecer loucura ou uma irresponsabilidade, 

mas que para mim foi a glória de minha vida 

inteira, pois hoje, embora nada eu tenha 

financeiramente e lutando até hoje em dia 

para sobreviver com a ajuda de meus 

familiares mais próximos, tenho tido uma 

felicidade profunda de ver muitos destes 

atores e/ou atrizes, cantores e/ou cantoras já 

desencarnados, voltando da Pátria Espiritual 

para me dar as suas Assistências pela minha 

humilde , 

oferecendo-me uma proteção que jamais 

poderei pagar a eles e/ou a elas, visto que eles 

e/ou elas também me ofertam a graça de 

poder ajudar os seres vivos da Terra quanto os 

desesperados irmãos (ãs) do Invisível... 
 

Claro que essa foi a minha experiência toda 

particular, quando sabemos e reconhecemos a 

valia dos estudos e do trabalho remunerado no 

mundo, embora saibamos muito bem que a 
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simplicidade e a humildade devam ser a 

norma geral de todo (a) verdadeiro cristão e 

espírita, em particular. 
 

4) Você foi muito paquerador, ou antes, teve 

muitas namoradas? 
 

R- Como poderia?!..., uma vez não tendo 

dinheiro nem para tomar um sorvete não via 

como poderia ter uma namorada que me 

aceitasse a pobreza financeira. (Risos)... Mas 

tive umas 4-5 queridas namoradas em toda a 

minha vida atual que, cada uma a sua 

maneira, contribuíram para abrandar o meu 

desespero pela falta de companhia e de um 

verdadeiro amor. 

    

A minha irmã Morgana Rúbia (foto da esquerda) foi e continua 

sendo a grande amiga de meu coração. 
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Sempre sonhei em me casar e ter muitos 

filhos (cerca de dez!), mas na contramão 

disso eu não conseguia me afastar dos “meus 

sonhos encantados” de alegria perfeita e por 

isso mesmo segui minha adolescência e minha 

juventude sozinho, mas sempre sonhando com 

Um Paraíso Celestial onde todos pudessem ser 

felizes e sem grandes necessidades materiais, 

ou disputas de qualquer sorte. 
 

Eu sempre trabalhei, sim, embora à minha 

maneira, mas dinheiro que é bom: nada! 

(Risos). 
 

Por muitos anos eu frequentei os ambientes 

mágicos das emissoras de TV e Rádio, dos 

Jornais e das Revistas de nossa cidade/estado, 

quando eu pude travar diálogos carinhosos e 

muito amigos com algumas das grandes 

personalidades da imprensa e da música de 

nossa terra, o que foi de fundamental 

importância para o meu aprendizado como ser 

humano, não que eu me encontre ao nível de 

criaturas verdadeiramente de bem, pois tive e 

tenho os meus percalços pessoais, é claro, pois 

ninguém vive sobre a face do mundo sem 

cometer os seus delisses, por menor que 

sejam eles, mas estas pessoas me tratavam 

com tanto carinho e com tanta elegância que 

passei a minha longa trajetória deste tempo 

maravilhoso me imaginando em algum dia 

fazer algo como eles. 
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Elvis Presley, o Rei do Rock. 
 

Fui o fundador e presidente do 

 na Bahia por cerca de 30 anos, 

mas sempre fiz tudo por amor à ele, e hoje não 

há dinheiro no mundo que pague a profunda 

felicidade de poder ver, de ouvir, e de sentir 

o seu gracioso Espírito sorrindo e conversando 
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comigo, quanto me instruindo em relação às 

múltiplas coisas do Mundo Espiritual... 
 

Mas procurando concluir a minha resposta à 

sua pergunta, querido André Luiz, eu tive a 

felicidade de, no ano de 2004, encontrar (ou 

reencontrar!) a Maria Francisca, que como os 

nossos leitores já sabem foi a mulher com 

quem me casei nesta atual existência e que 

por doces oito (8) anos me deu o que eu 

procurava: carinho, afeto, atenção, e amor.  
 

Se não durou a vida toda, pelo menos valeu 

pelos dias, pelos meses, e pelos anos de 

aconchego em nosso lar e ao lado de sua 

(nossa!) filhinha Joane. 
 

5) Querido Vivaldo Filho! parece que, empolgado 

“pelos velhos e doces tempos” de sua atual 

reencarnação, o querido amigo se esqueceu de 

mencionar sobre uma época mais recente de 

sua existência material, quando trabalhou por 

longo período como vendedor autônomo, aliás, 

como ainda o é, não ganhando muito (risos), 

mas lucrando nas vendas pelo justo valor de 

suas atuais necessidades espirituais, 

quando, inclusive, num passado não muito 

distante, veio a entrar num processo muito 

complexo e extremamente delicado de 

Mediunidade Destrambelhada, tida pelos 

especialistas que lhe atenderam à época como 

um caso muito claro, pelo menos na visão 
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deles, de esquizofrenia..., o que lhe levou a se 

afastar por um bom tempo das coisas que 

sempre gostou de fazer, que era trabalhar 

(antes de tudo!) por amor!... (Risos). 
 

Fale-nos algo a respeito deste período de sua 

vida atual, pode ser? 
 

R- Misericórdia.  
 

E não é que eu me passei mesmo?!... Kkkk. 
 

Este assunto já foi devidamente detalhado em 

nosso mega Livros de # 6, 7, & 8: “SÃO 

LUIS IX” (EM 3 VOLUMES), quando vocês 

mesmos traçaram uma perfeita ilustração 

literária deste período amargo de minha atual 

existência, embora tudo nos sirva como um 

grande aprendizado, particularmente quando 

somos médiuns e somos mais exigidos do que 

as demais pessoas no controle das nossas 

emoções e sentimentos. De qualquer modo, 

sempre vale recordar determinadas coisas 

passadas, por mais difíceis que elas tenham 

sido para o nosso próprio coração, para que o 

ensinamento se solidifique em nós e enriqueça 

a vida das demais pessoas, principalmente 

quando elas mesmas já se interessam pelas 

coisas da Alma Imortal. 
 

Não tenho receio algum de narrar tais 

episódios, visto que são fatos curiosos e que 
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ilustram muito bem as ocorrências psíquicas, 

de uma maneira geral, e que devem ajudar em 

alguma medida a vida de qualquer espírita, 

mormente a dos estudiosos do tema, sejam 

estes e/ou estas acadêmicos ou não.  
 

 

 

A Obra Prima da Mediunidade de Vivaldo P. S. Filho. 

(com 737 páginas). 
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Pois então, quando eu frequentava um 

determinado Centro Espírita de nossa cidade, 

e já atuando na mediunidade há algum tempo, 

fui orientado a tratar o Mundo dos Espíritos de 

uma maneira que, em verdade, não deveria. O 

dirigente das tarefas mediúnicas me deu um 

ensinamento incompleto e por isso mesmo, 

quando eu me encontrava no alvorecer das 

tarefas espirituais com Jesus, fiz como me 

orientaram... O resultado foi que as minhas 

diversificadas faculdades psíquicas se abriram 

sem controle para o Mundo Espiritual e com 

isso me levando a perceber o Plano Parafísico 

de uma forma intempestiva e continuada... Eu 

passei a ouvir e a sentir todas as vibrações a 

minha volta com uma intensidade tão viva que 

não me dei mais conta de seu controle. 
 

Minha mãezinha, já espírita, tratou de me 

levar de volta ao Centro Espírita para fazer 

tratamentos de desobsessão, e ao mesmo 

tempo a vários psiquiatras e/ou psicólogos, 

quando mais adiante nos acomodamos em um 

único especialista, muito bom, muito delicado, 

e muito generoso, mas que nada sabia sobre 

Espiritualidade, sequer a aceitava, pois que 

era desgraçadamente um católico fervoroso 

(Risos). 
 

Eu sabia muito bem do que se passava comigo, 

mas eu tive que esperar por alguns anos em 

tratamento para que, em definitivo, pudesse 
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me desvencilhar das ideias errôneas de meus 

familiares e do médico que generosamente me 

atendia àquela época, naturalmente que 

aguardando também a minha justa necessária 

rearmonização mediúnica, o que, sim, me 

possibilitaria exercer controle sobre a minha 

vida sem a interferência de terceiros, quando 

nós sabemos que nestes casos tudo é sempre 

muito difícil para o paciente. 

    

Na foto da direita vemos o Dr. Bezerra, o grande médico dos 

pobres. À esquena temos o médium Vivaldo P. S. Filho. 

Já estando a alguns anos casado com a querida 

Francisca, e sob a inspiração do Espírito 

, fui em busca de um 

neurologista que, para a minha felicidade, 

dizia-se espírita confesso (risos), inclusive com 

uma vasta carreira médica laureada por cursos 
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na França (a França de... “São Luis IX” !!!), 

e serviços prestados ao Sanatório Juliano 

Moreira, de Salvador...  
 

Uma vez ele tendo realizado em mim todos os 

exames que ele achou por bem realizar e 

batendo longos papos comigo (com Francisca 

em minha companhia!), desfechou a seguinte 

frase: - “Vivaldo! você nada tem. Você é 

apenas um médium. Passou por problemas 

naturalmente espirituais.”, me dando ele uma 

grande tranquilidade íntima, embora eu 

sempre tivesse tido o apoio incondicional da 

esposa do coração. 
 

Com a devida ajuda dele fomos eliminando 

gradualmente a minha medicação, e hoje 

estou aqui, graças a este grande Dr. Antonio 

Codes, que já se encontra na Pátria Espiritual, 

e ao Dr. Bezerra de Menezes, que me conduziu 

à presença ele, quando atualmente vejo a 

intensa necessidade que todos e todas 

precisam do Espiritismo para oferecer aos 

médiuns que passam por situações análogas, 

pelo menos, o alento da cultura da Medicina 

dos Espíritos, senão evitando casos assim com 

certeza ajudando aos que palmilham pelos 

diversos Centros Espíritas, muitas vezes, 

desamparados de boa e solida instrução. 
 

Como nos afiançou Allan Kardec, quando a 

Ciência dos Homens começar a caminhar ao 
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lado da Ciência dos Espíritos todos e todas 

haveremos de ver novas luzes sobre os quase 

indevassáveis problemas da vida planetária, já 

que tanto os trabalhadores de nossa Seara 

Bendita quanto os sábios estudiosos da Mente 

Humana estão muito necessitados do socorro 

e da compreensão uns dos outros neste 

inesgotável processo de Evolução para o Mais 

Alto.  
 

Em todo o caso, de mim mesmo, sempre 

encarei as minhas dificuldades psíquicas como 

uma excelente oportunidade de estudar e de 

aprender, embora a existente e quase absoluta 

inexperiência dos meus próprios familiares em 

relação à minha vida psíquica, mesmo tendo 

eles certo conhecimento da mediunidade, ou 

pelo menos a existência dela. 
 

Julgo aqui necessário fazer esta pequenina 

ressalva pelo fato de eu ter tido muito amor 

por parte de meus familiares, particularmente 

de minha mãe muito querida, apesar de não 

compreenderem ao certo que, antes de um 

alienado mental, como entendiam muitos dos 

valorosos especialistas que me atenderam à 

época deste meu sufrágio espiritual (risos), 

provavelmente escolhido por mim mesmo 

antes da minha atual reencarnação, eu era que 

um irmão em busca de sua própria paz de 

espírito. 
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6) Você sabe bem que esta sua experiência não 

foi um privilégio somente seu (risos), quando 

até o nosso grande médium Chico Xavier – a 

maior antena psíquica que a Humanidade já 

conheceu!! –, caso não tivesse começado a 

trabalhar muito cedo em sua laboriosa vida, 

certamente que teria sito internado como um 

louco varrido pelo seu próprio pai!..., e as 

coisas da Espiritualidade, em nós mesmos, vão 

se avultando a cada dia, quando ainda hoje 

vemos pessoas inteiramente lúcidas, por se 

apresentarem com características especiais 

em forma de visões que ninguém mais vê, por 

exemplo, por questão de crença, etc, acabam 

na maioria dos casos sendo encaminhadas 

para consultórios de médicos mais ignorantes 

ainda que eles mesmos, ou seus responsáveis. 
 

Quando sabemos, amado Vivaldo, que a sua 

capacidade mediúnica se apresentava com 

características surpreendentes, isso não 

lhe prejudicou mais, mas lhe ajudou, não é 

mesmo? 
 

R- Se não fosse a Assistência continuada por 

parte dos meus dedicados e competentes 

Benfeitores Espirituais da Vida Superior que 

velavam diariamente por mim, certamente 

que minha família iria fazer comigo o que o pai 

do Chico pretendia fazer com ele. 
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Quanto à minha mediunidade, realmente eu 

me encontrava literalmente vivendo 

, como se eu fosse um belo 

peixinho nadando entre um mar grandioso 

dividido por belas sereias e terríveis tubarões. 

(Risos).  
 

Mas, Graças a Deus, embora as dificuldades de 

praxe, me mantive estudando o Espiritismo, o 

que me levou a manter a mente ocupada e 

sempre que podia procurava ajudar alguém 

pela Caridade, com isso me reequilibrando 

mediunicamente com o passar dos anos, 

trazendo para dentro do meu coração o juízo 

perfeito das coisas de Deus, pois que o Mundo 

Espiritual pulsava vivo dentro de mim e por 

fora de mim mesmo, pois, curiosamente, não 

era eu que ia ao Plano Maior, mas ele, sim, 

vinha até mim em maravilhosos fenômenos de 

Efeitos Físicos... 
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Para ser sincero com os nossos leitores, era 

como se o Céu estivesse literalmente sobre a 

minha cabeça. 
 

7) Precisamos falar de AMOR!..., por isso lhe 

pergunto se tens saudades de Francisca e da 

Joane, a filhinha que você adotou pelo 

coração, embora ambas estejam ligadas à sua 

atual missão como integrantes da Caravana 

Espiritual de São Luis IX? 
 

R- Aí sim, eu poderia ser considerado um 

perfeito lunático se eu não admitisse que 

trago no coração grandes saudades delas 

duas, mesmo porque, embora as dificuldades 

naturais de convivência entre casais e filhos, 

recebi e pude dar o meu quinhão de carinho e 

de amor a ambas... Como falei mais a pouco, 

se não deu certo hoje, paciência, no fundo 

nenhum de nós sabe ao certo o que Deus nos 

programa, em todo o caso cabe a nós 

mesmos fazermos as escolhas do nosso 

destino, aliás, como você bem sabe. 
 

Se bem que eu agora tenho o meu foco 

sentimental todo voltado para o meu encontro 

(reencontro) definitivo com a ALMA GÊMEA 

DE MINHA ALMA.  
 

Se vai dar certo ou não, realmente eu não sei, 

mas fico esperançoso de que ela venha ao meu 

(re)encontro e naturalmente que eu faça por 
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merecer esta enorme benção do Céu, para que 

finalmente possamos, juntos, fazer a devida 

divulgação do Livro de # 29: “Estamos de 

Volta”, com isso mostrando aos seres 

encarnados na Terra que sempre vale a pena 

a gente amar de verdade.  
 

Entretanto, André, como você já nos 

esclareceu a todos e todas por intermédio das 

incomparáveis faculdades mediúnicas do 

Apóstolo da Caridade, Francisco C. Xavier: 

“AFORA TU MESMO NINGUÉM TE DECIDE 

O DESTINO.” 

    

Na sua magnífica obra... ”O CONSOLADOR” (por Chico 

Xavier/pela Ed. da FEB), Emmanuel dá uma grande luz 

sobre o tema das Almas Gêmeas. 
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Por isso eu sou daqueles que acreditam que 

não devemos ficar muito tempo marcando 

passo na vida. É claro que devemos respeitar 

o tempo de todos, pois cada um tem o seu 

sistema de vida e de motivações particulares, 

mas todos também devem aceitar os limites da 

paciência de cada um. (Risos). 
 

8) Dê um exemplo de alguma situação mediúnica 

vivida por você que ainda não tenha sido 

apresentada nos nossos Livros (virtuais) 

anteriores, pode ser? 
 

R- Realmente, foram “tantas as emoções” que 

até fica um pouco difícil trazer uma única à 

baila, mas já que estamos falando de 

, já 

reverenciando o sublime carinho que trago 

dentro do meu coração pela minha Alma 

Gêmea, a Senhora F. O., posso citar a ocasião 

em que mais tive contato com ela, no primeiro 

semestre do ano de 2016, quando eu 

praticamente sentia a sua presença espiritual 

a todo o instante, eu chegava a ouvir o seu 

pensamento em volta de minha própria cabeça 

durante todo o dia, pois eu sabia, e ela me 

contava, que passava o tempo todo pensando 

em mim (risos), 
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, apesar da longa 

distância em que nos encontrávamos. 
 

Creio que foi a partir dessa época que minha 

mente mediúnica, e todo o meu ser, passou a 

perceber com maior nitidez e precisão o 

pensamento, as emoções, e o sentimento, das 

demais criaturas da Terra Material, mesmo 

estando elas a grandes distancias de mim. 
 

 
 

E este de 

minhas faculdades psíquicas passou a me 

prestar um grande serviço quando, sob os 

cuidados dos meus Instrutores Espirituais, 

necessito de avaliar a condição espiritual de 

determinadas pessoas que carecem de minha 

ajuda mediúnica e mesmo estando estas 

mesmas pessoas em outras cidades e/ou 
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estados do Brasil, que na maioria das vezes me 

procuram pela Internet. 
 

9) O que tens a dizer sobre as difíceis ocorrências 

no âmbito da justiça e da política mundial, já 

que as coisas graves da vida humana dizem 

respeito a todos, sem exceção, pois tudo gira 

em torno da felicidade ou da tragédia dos 

povos como um todo. 

 

R- A minha vontade seria a de poder incutir 

na mente de todos os cristãos do mundo a 

extrema necessidade de, verdadeiramente, 

seguirmos pelo exemplo de Nosso Senhor, 

como aprendizes que já somos dos seus 

ensinos, na viva tolerância de uns para com os 

outros e tendo como fonte luminosa para as 

nossas relações de pessoa à pessoa, quanto de 

povos à povos, independente da denominação 

cristã de cada um, o inesgotável serviço da 

Caridade, quando percebemos, tanto de um 

lado quanto do outro dos hemisférios, um 

desassossego quase geral em relação das 

criaturas na obtenção dos bens materiais, 

mesmo entre aquelas que mais se afirmam 

cristianizadas, e ai mesmo é que entra aquela 

advertência de Allan Kardec quanto ao terrível 

mal do orgulho e do egoísmo, parecendo-nos 

que uns e outros nada mais desejam que “se 

darem bem” na vida, e a qualquer preço. 
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Eu tenho muita confiança nos indivíduos e sei 

que mais cedo ou mais tarde tudo haverá de 

melhorar, entretanto todos precisamos dar o 

contributo de nossa colaboração desde hoje, 

exatamente pela forma de alinharmos os 

nossos múltiplos desejos particulares com os 

desejos do Evangelho, visto que a Boa Nova de 

Nosso Senhor é uma proposta de vida pacifica 

para toda a Humanidade. 
 

  

 

Independentemente das nossas diferentes 

convicções de crença, todas respeitáveis, é 

possível unir esforços e ideais numa mesma 

norma de conduta de bom relacionamento 

e de convivência tranquila, e como bons 

cristãos que somos, ou dizemos ser, 

humildemente, reconhecemos no Evangelho 

de Jesus Cristo uma proposta racional e 

perfeitamente amorosa para que os homens 

e mulheres do mundo material cresçam e se 
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desenvolvam pela condição de irmandade 

que ele mesmo, o Evangelho do Senhor, traz 

em seus princípios, todos divinos. 
 

Ninguém é melhor do que ninguém, devemos 

ter isto sempre em mente.  
 

Mas, sinceramente, na Terceira Revelação 

reconhecemos em Jesus de Nazaré o grande e 

insuperável Governador Espiritual de toda a 

Terra, em suas múltiplas facetas dimensionais, 

e por isso todos nós cristãos somos chamados 

a conviver pacificamente com todos os demais 

seres da Criação, sem exceção, absorvendo 

tudo de bom que existe no mundo religioso, ou 

fora dele, e naturalmente que deixando para 

trás tudo o que não for útil e nem bom, 

segundo aquele pensamento de São Paulo. 
 

 
 

Mas finalizando a minha resposta, que já vai 

um pouco longa, em relação à justiça e à 

política no mundo, segundo tenho aprendido 
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pelo Espiritismo, devemos ter misericórdia e 

compaixão uns pelos outros.  
 

Nada será mais bem recebido pelo coração de 

um criminoso do que a nossa lágrima legitima 

de perdão, evidentemente que sem perdermos 

o rumo certo pela segurança aos indivíduos, 

como às coletividades. 
 

Ouçamos e sintamos como o Cristo:  

“Então, aproximando-se Pedro, disse-lhe: 

Senhor, quantas vezes meu irmão pecará 

contra mim e o perdoarei? Até sete vezes? 

Jesus lhe disse: Não te digo que até sete, mas 

até setenta {vezes} sete.”  

– Jesus (Mateus 18: 21-22). 

“O Novo Testamento”, pela tradução do original grego por Haroldo 

Dutra Dias, 1ª. Edição, Editora CEI, 2010. 

 

 
 

“Moisés, Cristo, Espiritismo: As três revelações.” (O. E. S. E.). 
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10) Meu querido Vivaldo, como você tem sido 

alertado pelos seus Guias, alguns de nossos 

irmãos de crença espírita tem comentado de 

maneira desfavorável e até descaridosa sobre 

o seu serviço mediúnico, embora sem se 

darem ao trabalho de, sequer, devassar-lhe as 

entranhas do labor psicográfico que, a rigor, já 

vai para mais de quarenta (40) livros 

digitais (e-books), se levarmos em 

consideração que ”SÃO LUIS IX” foi dividido 

em três (3) largos volumes, se bem que 

você mesmo foi pessoalmente alvo de ataques 

frios de pessoas conhecidas de nossa doutrina, 

quando inclusive chegou a ser comparado com 

um obsediado qualquer, estes, também, sem 

terem tido qualquer contato mais próximo com 

os seus laboriosos textos Evangélicos e/ou 

científico-doutrinários. 
 

Então, você em algum momento se creu 

infalível ou até deixou de se colocar à 

disposição dos sérios investigadores do 

Espiritismo, e de fora dele, que porventura 

desejassem estudar as suas diversificadas 

faculdades mediúnicas dentro de algum 

laboratório consagrado ao estudo da Alma 

Humano-Espiritual? 
 

R- Querido benfeitor! A sua pergunta chega-

me com o doce sabor de uma resposta bem 

dada!... (Risos). 
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Evidentemente, que eu sempre estarei à 

disposição de qualquer sério investigador, 

espírita ou não, que deseje de boa vontade 

e com vivas boas-intenções fazer as suas 

observações em torno de minhas humildes 

faculdades psíquicas, aliás, eu agradecerei 

muito por isso do fundo do meu pobre coração. 
 

11) Neste próximo mês (6) de junho de 2017 você 

estará comemorando cinco (5) anos de 

Desenvolvimento de sua psicografia mais 

ostensiva, já que desde alguns meses antes 

você já recebia uma ou outra página mediúnica 

como forma de se adequar à tarefa que 

começávamos...  
 

Pois bem, não faremos uma nova pergunta, 

apenas lhe daremos a lembrança dos fatos 

matemáticos-CHAVES (em forma de sinais 

& códigos) que dizem respeito a esta sua data 

de comemoração: 
 

- 6 (mês de junho de 2012). 
 

- 9: (mês de setembro de 2012). 

   O exato... mês (6) de junho e o exato mês (9) de 

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

Filho iniciou & completou a primeira parte 

original da sua primeira obra pela mediunidade 

psicográfica, propriamente dita, “MENSAGENS DE 

ALÉM-TÚMULO”, por , pela 

Coordenação dos Espíritos Elvis Presley & Santa 

Clara de Assis, trabalho realizado em Homenagem 
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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, sem a gente desconsiderar que estes 

enigmáticos # 6 & 9, quando invertidos, aparecem 

como os # 9 & 6, tanto faz!! 

 ________________ 

Vejamos a questão # 6, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

    O sentimento íntimo que temos da existência de 

Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de 

idéias adquiridas? 

   “Se assim fosse, por que existiria nos vossos 

selvagens esse sentimento?” 

         Se o sentimento da existência de um ser 

supremo fosse tão somente produto de um ensino, 

não seria universal e não existiria senão nos que 

houvessem podido receber esse ensino, conforme se 

dá com as noções científicas. (A nota é de Allan 

Kardec). (Os grifos são nossos). 

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

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

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

exemplares – 5/2013, tradução de Guillon Ribeiro, pela                   

Editora da FEB.                                                          

________________ 
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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 deem. (Nota de Allan Kardec. Os 

destaques são nossos). 

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

Deus, 93ª. edição – 1ª. impressão (Edição Histórica) – 

5/2013, Editora da FEB). 

________________ 
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Vejamos a questão # 12, de  

“O livro dos espíritos” 

    É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? 

{LE-17.} 

   “Não, Deus o proíbe.” 

 

Allan Kardec, “O livro dos espíritos” (1857), q. 12, Criação, 

Capítulo II, (EDIÇÃO HISTÓRICA BILÍNGUE) – 1ª.edição – 1ª. 

impressão – 4/2013, tradução de Evandro Noleto Bezerra,                 

Edição da Editora FEB.                                                    

________________  

Nota: Observemos, que nesta especifica edição da FEB, a vemos 

redirecionar a q. 12 para a q. 17: O exato dia (10) e mês (7) do 

nascimento de Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX), de “O LIVRO 

DOS ESPÍRITOS”, já na sua edição definitiva. Neste caso, dentro do 

texto definitivo, a palavra-chave que se apresenta é: “revelado”, 

que nos sugere a Nova Revelação da Decodificação do 

Espiritismo. 

Podemos, tranquilamente, deduzir que outros elementos-chaves 

haverão de serem encontrados caso decidamos por realizar uma 

investigação mais profunda a partir deste novo quadro que evoca a 

atual VOLTA de São Luis IX, tudo ocorrendo na mais perfeita 

harmonia com a Obra de Allan Kardec!!                                         

________________   
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   Com isso, nos despedimos de todos e todas 

devotando-lhes o nosso carinho e o nosso respeito, 

pedindo à Jesus Cristo, o nosso Salvador, que sempre 

esteja a nos proteger contra todos os males da vida, 

principalmente aqueles que estão por dentro de nós 

mesmos, quando não podemos deixar de observar 

que a nossa vida íntima tanto pode ser um Reino 

Divino quanto, mesmo que temporariamente, se 

manifestar em forma de um terrível vulcão mental 

prestes a entrar em erupção. 

________________________ 

 

ENTREVISTA CONCEDIDA À ANDRÉ LUIZ                            

NOS DIAS 10 & 11 DE MAIO DE 2017. 
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____________ 
    

Nota do médium em 22/02/2022:     

    

   Este Espírito tem me dado uma Assistência como eu 

jamais poderia imaginar que pudesse ocorrer, pelo 

menos em relação a mim mesmo, visto que ele até 

construiu um espaço astral adjacente ao ambiente de 

meu Lar terreno, para que, por sua vez, pudesse lhe 

servir de uma morada espiritual enquanto ele estivesse 

ao meu lado, ou seja, segundo ele mesmo...  

   - “Eu vim de malas e bagagens para que, juntos, 

pudéssemos produzir a maior quantidade possível de 

material literário que viesse a ajudar ou a contribuir com 

o que foi feito antes, por Allan Kardec & Chico Xavier, 

mas claro que dentro de suas naturais limitações como 

médium e Espírito, sim, porque seria um tremendo 

absurdo da nossa parte querer lhe nivelar a própria 

personalidade, por mais genial que seja (risos), às de 

Chico & Kardec, embora devamos lhe dedicar a nossa 

total reverencia e veneração, pelo que, por si mesmo, e 

com a ajuda de Jesus Cristo, tem podido realizar no 

decorrer de suas muitas existências no Plano Material, 

por exemplo.” 

   Que Deus o abençoe, querido André. 
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Pelo Espírito André Luiz                                                        

Com  
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Fim 
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As Despedidas... 
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_____ O Livro de # 26 _____ 

___Em Comemoração aos seus 20 anos de Ininterruptas Tarefas 

na Mediunidade com Jesus Cristo (1996-2016)____ 

Agora em DOIS (2) VOLUMES, Revisto & Ampliado!! 

     
 

O médium  
(Todas as obras estão ricamente ilustradas com fotos coloridas e notas explicativas 

do médium, sobre diversos fenômenos psíquicos vividos por ele mesmo). 

www.vivaldoespiritismo17.com.br 

facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo  

OS ARQUIVOS (EM PDF) DOS MAIS DE CEM (100) LIVROS 

PSICOGRAFADOS POR VIVALDO P. S. FILHO ESTÃO DISPONÍVEIS PARA OS 

INTERESSADOS: INTEIRAMENTE “GRATIS”!                                                

Podemos apenas dizer: Glória a Deus nas Alturas! 
 

http://www.vivaldoespiritismo17.com.br/
https://www.facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo/?__cft__%5b0%5d=AZW2QANnvqLA-PQWpXh-E8_0OQpHEAVhOvCFSFoSk8x60CMmKil1SM9aBKR7c1qqwu4JXLNdXG60A_ImkmE_ZHO8kcF5IDNYpreUX5hkCFBY8JLg827BAmcquwhxZsxVGjbtyMce564GyfJPMiyN93EZbcgznrU6QtJm-a53KTqjbwlVfKQHndeqod5eCeLOpPo&__tn__=kK-R
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_________________ 

 

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

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

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

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

nosso próprio coração no conteúdo da obra original: 

 

“André Luiz ENTREVISTA Vivaldo P. S. Filho”                                                                                   

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

_________________ 

  

- 1ª. versão: 05/2017. 

- 2ª. versão, Revista & Ampliada: 02/2022.                                                                                 

(O backup original está preservado e guardado para possíveis conferências   

histórica-doutrinárias). 

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

 

_________________ 

 

Algo sobre a Decodificação do Espiritismo! 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

suas próprias observações, estudos e investigações. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

and investigations. 
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www.vivaldoespiritismo17.com.br 

No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo 

http://www.vivaldoespiritismo17.com.br/
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www.vivaldoespiritismo17.com.br 

No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo 

http://www.vivaldoespiritismo17.com.br/
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www.vivaldoespiritismo17.com.br 

No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo 

http://www.vivaldoespiritismo17.com.br/
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www.vivaldoespiritismo17.com.br 

No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo 

http://www.vivaldoespiritismo17.com.br/
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www.vivaldoespiritismo17.com.br 

No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo 

http://www.vivaldoespiritismo17.com.br/
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www.vivaldoespiritismo17.com.br 

No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo 

http://www.vivaldoespiritismo17.com.br/
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www.vivaldoespiritismo17.com.br 

No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo 

http://www.vivaldoespiritismo17.com.br/
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www.vivaldoespiritismo17.com.br 

No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo 

http://www.vivaldoespiritismo17.com.br/
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www.vivaldoespiritismo17.com.br 

No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo 

http://www.vivaldoespiritismo17.com.br/
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www.vivaldoespiritismo17.com.br 

No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo 

http://www.vivaldoespiritismo17.com.br/
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www.vivaldoespiritismo17.com.br 

No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo 

http://www.vivaldoespiritismo17.com.br/
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O médium e pesquisador baiano Vivaldo P. S. Filho apresenta uma bela série com  

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

Numa série de comoventes e inspiradoras Mensagens 

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

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

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

consolam, esclarecem e animam os corações humanos, 

sempre desejosos que se encontram de transmitir aos 

companheiros na Terra: mais Amor e mais Carinho, mais 

Educação e mais Orientação, com palavras carregadas não 

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

Esperança no futuro, para todos aqueles que já                                 

se identificam com as formosas promessas                                            

de Paz e Caridade de Jesus de Nazaré.                                                

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

www.vivaldoespiritismo17.com.br                                                
No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo                                  

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

 

http://www.vivaldoespiritismo17.com.br/
http://www.facebook.com/vivaldo.psfilho
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BY A FALANGE DA VERDADE 

________________________ 

   

UM GRANDE AMIGO, UM SÁBIO IRMÃO!... 
 

TEMOS DE VOLTA, PELA GRAÇA DE DEUS, A 

PRESENÇA MARCANTE E VIVA DESTE GRANDE 

MENSAGEIRO DA VIDA MAIS ALTA, OFERECENDO-NOS 

UMA LÚCIDA E ESCLARECEDORA COMPREENSÃO  

SOBRE A NOSSA REAL NECESSIDADE DE VIVERMOS 

COMO CRISTÃOS EXATAMENTE COMO O CRISTO NOS 

EXEMPLIFICOU, REALIZANDO A PACIFICAÇÃO NO 

MUNDO A PARTIR DA NOSSA PRÓPRIA EXPERIÊNCIA 

PELO SEU EVANGELHO...                                                  

DE PURO AMOR E PERFEITO PERDÃO! 

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

(Salvador/BA, 12 de maio de 2017) 

 

By André Luiz/A FALANGE DA VERDADE (SEM FINS LUCRATIVOS)                                                                     

1ª. Versão... 05/2017.  –  Revista & Ampliada... 02/2022.  


