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______________________  

    As imagens e os pequenos extratos apresentados em nossos trabalhos espirituais (e-

books: PDF) 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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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: 

http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jes…/bio 

 

http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus/bio?fbclid=IwAR2_Ss8Rk73jw7-pyHjclL5WLXxKQuASeTKJ1qf5gU49nfH6iEVWAIGdcNs
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Emmanuel, trata-se de um Espírito da Luz que se tornou conhecido pelos 
trabalhos de inegável valor moral que foram realizados pela santa mediunidade 

de Francisco C. Xavier, sendo que, aqui, o grande Mentor de Chico já se 
encontrava reencarnado na Terra... A nossa Benfeitora Veneranda, que 

também conduziu as tarefas psíquicas de Chico Xavier, nos trouxe a presença 
mental de Emmanuel, quando não lhe era possível vir pessoalmente, dando-

nos a chance de lhe psicografar as próprias mensagens.  

– Vivaldo P. S. Filho (médium). 
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Apresentação # 1 
 

POR MAIS INEBRIANTES QUE POSSAM PARECER 

OS ATRATIVOS DA TERRA, EMBORA DEVAMOS 

LHE REALÇAR TODAS AS MANIFESTAÇÕES DE 

BELEZAS NATURAIS, E DAS TÉCNICAS PARA O 

BEM GERAL, PRECISAMOS ESTAR ATENTOS, E 

TERMOS SEMPRE EM MENTE, QUE TUDO POR 

AQUI NÃO PASSA DE UMA LEVE BRISA QUE 

PASSARÁ!... 

SOMOS ETERNAMENTE FADADOS A CAMINHAR, 

CONSTRUIR, E EXECUTAR TAREFAS, PEQUENINAS 

OU GRANDES, DENTRO DO CONTEXTO EM QUE 

FORMOS LEVADOS A VIVER, POR ISSO MESMO, 

SE EXISTE DE NOSSA PARTE DETERMINAÇÃO E 

CORAGEM PARA EXECUTAR, CONSTRUIR, E 

CAMINHAR POR ENTRE OS LABIRINTOS DE UM 

MUNDO FUGÍDIO COMO O NOSSO, NÃO 

DEIXEMOS PARA DEPOIS AS NOSSAS 

PEQUENINAS OU GRANDES RESPONSABILIDADES 

MORAIS DE AGORA, E, DESDE HOJE, FAÇAMOS 

COMO CHICO XAVIER, QUE TRIUNFOU DA 

MATERIALIDADE PELO CORAÇÃO TODO 

DEVOTADO À CARIDADE. 

EMMANUEL                                      
VIVALDO P. S. FILHO                            

(Salvador/BA, 10 de abril de 2017) 



                    Livro # 35: “BATE-PAPO COM LAMENNAIS” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 9 

Ed.  e-book: 
2017-21  

_____________ 

 

   Mensagem de Emmanuel (Reencarnado) em Homenagem ao                 

107º. Aniversário de Nascimento do inesquecível Apóstolo do 

Espiritismo, Chico Xavier, que fora, também, Allan Kardec e 

que, mesmo reencarnado, comandava a tarefa grandiosa de Jesus 

Cristo junto às inúmeras Falanges de Espíritos de Luz, sempre 

subordinado aos: Superiores Mecanismos da                   

Mediunidade Entre os Dois Mundos.                                                                                                                           

– Vivaldo P. S. Filho 
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_____________ 

Nota do Médium em 15/05/2021: 

   Bem, o que eu poderia dizer a mais sobre este grande 

Benfeitor?!... 

   As suas obras, pelo Chico, são de um valor supremo 

para a Doutrina Espírita, quando o médium mineiro, tão 

amado por todos nós, pelo menos por todos aqueles e 

aquelas de nós que já se sentem docemente tocados pelo 

Evangelho de Jesus, especialmente por ele, Emmanuel, 

pelo tão amado Chico Xavier, ter nos apresentado, como 

nenhum outro Espírito de Luz de nossa causa, tão vivas 

imagens, literariamente falando, de como foram as 

passagens pessoais e coletivas daqueles e daqueles que 

triunfaram sobre o mundo material, como verdadeiros 

seguidores do Senhor, então, aqui, dando-nos ele mais 

algumas preciosas lições sobre termas cristãos-espíritas 

que, certamente, já foram tratados pelo seu insuperável 

medianeiro terreno!... 

 

Chico Xavier, o maior e mais perfeito instrumento mediúnico                                         

do Espírito EMMANUEL. 
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   Sem dúvida, que seria um completo desproposito de 

minha parte crer que estejamos tratando de assuntos 

inéditos pelo seu Espírito generoso e iluminado, claro 

que não, quando tão somente estamos nos colocando a 

sua disposição para, juntos, traçarmos mais algumas 

poucas linhas a respeito da , mesmo eu 

não tendo aqui a intenção de pessoalmente me acreditar 

elevado, quanto ele mesmo e o Chico o são. 

   Mas, como eles próprio diriam: O Trabalho com Jesus 

Cristo não pode sofrer solução de continuidade, tanto na 

Terra quanto no Espaço. 

   Que o Senhor os ilumine. 
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Vivaldo P. S. Filho (Salvador, Bahia, 10 de julho de 1964 — é um médium 
espírita com 24 anos de tarefas na Seara de Jesus, e com mais de 100 livros 

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

RECEBESTES.”                                                                                                                                                                                        

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

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Humberto_de_Campos_(Maranh%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1886
http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus/bio
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Apresentação # 2 
 

   Parabéns, amigo Vivaldo, pelo seu novo trabalho, que junto com o 

querido mentor ANDRE LUIZ nos traz valiosos conhecimentos a respeito 

da arte de viver como o CRISTO nos ensinou.   

   Ao cumprimentá-lo, peço a Deus continue a te iluminar nessa jornada 

evolutiva com JESUS e outros benfeitores do astral. 

FRATERNAL ABRAÇO. 

(CALDERARO) 

 
CARTA ELETRÔNICA (E-MAIL) RECEBIDA EM 10/04/2017. 

 
 

   Querido Josevaldo, 
 

   Suas mensagens voltam-me a encher o coração de 

alegria e os olhos de lágrimas, sim, pois 

perfeitamente pude sentir e ver o seu grande e 

generoso Espírito chegar até mim, em meu Lar – 

num momento de Emancipação da Alma pelo 

desprendimento temporário do perispírito, em pleno 

dia –, me trazendo o conforto das grandes Almas da 

Vida Maior, magnetizando o meu coração por meio 

de uma doce rajada de luz, o que me proporcionou a 

paz que eu tanto precisava, visto que a luta continua 

acirrada entre o meu Espírito atrasado e a minha 

profunda necessidade de evoluir!... 

   Guarde o meu coração em seu coração. 

Vivaldo P. S. Filho                                      

(Salvador/BA, 11 de abril de 2017) 
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_____________ 

Nota do Médium em 15/05/2021: 

   Se tiverem prestado atenção, verificaram que este 

amigo encarnado, um irmão de Doutrina Espírita, assina 

sua carta eletrônica com o pseudônimo de CALDERARO, 

sim, porque, segundo tomei ciência pela mediunidade, 

ele se trata do Benfeitor que aparece na obra de André 

Luiz, pelo Chico, como eu disse, atualmente reencarnado 

no interior de certa região do sul do Brasil, assim como 

qualquer um da gente: em luta permanente pela sua 

própria Evolução Espiritual. 

   Que o Cristo o ilumine e o proteja. 
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Vivaldo P. S. Filho (Salvador, Bahia, 10 de julho de 1964 — é um médium 
espírita com 24 anos de tarefas na Seara de Jesus, e com mais de 100 livros 

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

RECEBESTES.”                                                                                                                                                                                        

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

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Humberto_de_Campos_(Maranh%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1886
http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus/bio
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Apresentação # 3 
 

AMIGA LISA! NADA MELHOR DO QUE 

"CANTAR", “DANÇAR” E “SORRIR”!... 

TODA A SABEDORIA DO UNIVERSO ESTÁ EM 

FAZER OS OUTROS FELIZES, E COMO 

REALIZAR ESSA INCRÍVEL FAÇANHA, A PARTIR 

DO NOSSO PRÓPRIO CORAÇÃO?!...  

EXATAMENTE, NO "SORRISO" ENDEREÇADO A 

QUEM ESTÁ TRISTE...  

"DANÇANDO" SOBRE AS TENTAÇÕES E AS 

TURBULÊNCIAS QUE ACOMETEM OS NOSSOS 

IRMÃOS DE CAMINHADA, LEVANDO ELES ÀS 

ALTURAS DA FELICIDADE PELO NOSSO 

BALANÇO DE ALEGRIA!...  

E, FINALMENTE, HARMONIZANDO A TODOS 

PELO CÂNTICO SUBLIME !... 

 JESUS NOS PEDE QUE SEJAMOS, 

VERDADEIRAMENTE, ALEGRES: "TENHAMOS 

BOM ÂNIMO", DISSE-NOS ELE!... 

ABRAÇOS, QUERIDA LISA!!! 

 

Vivaldo P. S. Filho                                   

(Salvador/BA, 11 de abril de 2017) 
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_____________ 

Nota do Médium em 15/05/2021: 

   Estas cartas-respostas que, muitas vezes, tenho tido a 

felicidade de produzir, geralmente com a Assistência de 

André Luiz, são como um verdadeiro balsamo de paz e 

amor que tenho sentido em meu próprio coração, sim, 

porque, em cada uma mensagem endereçada a mim, 

pelos que nos acompanham a tarefa na mediunidade, 

seja pela nossa Página ou Perfil do Facebook, claro, que 

com destaque para a leitura direta de nossos Livros pelo 

nosso Site, tenho a satisfação imensa de sentir o calor 

do carinho e da consideração que o leitor e leitora, cada 

um em sua medida, vem nutrindo pelo que, pela 

Bondade de Deus, temos produzido. 

   A satisfação é imensa, pois, dessa maneira, os meus 

Benfeitores & Amigos Espirituais tem podido ofertar o 

socorro moral e/ou físico-psíquico a quem vem em busca 

de alguma ajuda, mesmo que seja apenas e tão somente 

por um gesto de retribuição de nossa parte ao carinho 

que eles nos derramam ao próprio serviço. 

   Que Oxalá seja louvado. 
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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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Um Bate-Papo com  

Lamennais 
 

Do Espírito André Luiz                                  

Pelo Médium Vivaldo P. S. Filho 

 

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

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

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

o Espiritismo, capítulo XV, FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO). 
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Carmem Miranda & Gregory Peck. 

As imagens, quanto os pequenos extratos, apresentadas neste 
trabalho espiritual:                                                                             

“Um bate-papo com Lamennais”, 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: 04/2017 by Vivaldo P. S. Filho 

OBRA REVISTA & AMPLIADA EM 05/2021. 

   Este Livro, que tem a Autoria Espiritual de André 

Luiz & Espíritos Amigos, vem complementar as 

obras anteriores da lavra mediúnica de Vivaldo P. S. Filho 

que fazem referência à atual Missão do Espírito de São 

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

Codificação foi o Presidente Espiritual da “Sociedade 

Espírita de Paris”, orientando de mais perto os 

sagrados serviços de Allan Kardec junto à Falange da 

Verdade.  
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 EM COMEMORAÇÃO DOS                                 

164 ANOS DO ESPIRITISMO                           

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

 

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

Espíritos em 1857. 

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

trabalho precisa continuar”... E dentro desse ritmo 

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

obra deles mesmos, que não pode ter solução de 

continuidade!... 
    
 

 Quem desejar reproduzir partes de meus livros 

mediúnicos, poderão o fazer sem impedimento 

algum, apenas solicitamos a generosidade de citar a 

nossa específica obra como a fonte de consulta. 
 

   Qualquer recurso que venha a ser arrecadado com a publicação 
impressa desta obra, caso isso venha a ocorrer, deverá ser doado 
integralmente à DIVULGAÇÃO DO ESPIRITISMO, não recebendo o 
autor, ou seus familiares, qualquer remuneração proveniente de sua 
venda. 
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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 “NUMEROLOGIA ESPÍRITA” 

APREGOA NÃO APENAS A OBSERVAÇÃO FRIA E PURA 

DOS NÚMEROS E DOS CÁLCULOS NA DECIFRAÇÃO 

DOS “SINAIS” & “CÓDIGOS” SECRETOS DE DEUS: 

INSERIDOS NA BÍBLIA SAGRADA E NA LITERATURA 

ESPÍRITA DE ALLAN KARDEC E FRANCISCO C. 

XAVIER, PARTICULARMENTE, MAS UMA 

RACIONALIDADE TODA ESPIRITUAL, QUE ENVOLVE 

SENSIBILIDADE E SENTIMENTO, MORAL E ÉTICA, 

RELIGIÃO E RELIGIOSIDADE, QUE SÃO AS 

FERRAMENTAS IDEAIS PARA QUE POSSAMOS AFERIR A 

AUTENTICIDADE DOS FENÔMENOS DA REENCARNAÇÃO 

PROGRAMADA & “MÚLTIPLA”, PELOS PROCESSOS 

NATURAIS DA LÓGICA E DA SABEDORIA, DO 

CONHECIMENTO E DA EDUCAÇÃO, SEMPRE FRUTOS DE 

UMA MENTALIDADE SADIA, DE UM CORAÇÃO PURO,                 

E DE UMA ALMA CARIDOSA.  

     

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

(Salvador/BA, 24 de julho de 2015)                                   

___________ 



                    Livro # 35: “BATE-PAPO COM LAMENNAIS” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 27 

Ed.  e-book: 
2017-21  

  

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

cujas diversas partes foram tratadas 

separadamente, depois coligidas num corpo 

metódico, quando puderam ser reunidos 

materiais suficientes. Esta parte da ciência 

espírita mostra desde já que não é uma 

concepção sistemática individual, de um homem 

ou de um Espírito, mas produto de múltiplas 

observações, que tiram sua autoridade da 

concordância existente entre elas.” 

   

–  

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

1866, Introdução ao estudo dos fluidos espirituais, 

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

O destaque 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 “Numerologia 

Espírita”, segue apenas o ritmo natural da Evolução do 

Conhecimento, que está sempre sujeito a novas interpretações 

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

sem que haja a absoluta necessidade de lhe reformular os 

conceitos básicos. 

 

   Neste nosso caso, apenas apresentamos uma roupagem 

atual, num competente corpo de Doutrina Decifratória, da 

eficiente Numerologia de Pitágoras, reconhecendo, ele, o 

caráter muito particular, quanto muito valoroso, desta Ciência 

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

do grande Instrutor EMMANUEL, pela psicografia de Chico 

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

141 e, em particular, a de 142, quando responde o benfeitor:  

 ___________ 

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

_______________ 



                    Livro # 35: “BATE-PAPO COM LAMENNAIS” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 36 

Ed.  e-book: 
2017-21  

 

- “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: “FORA DA CARIDADE NÃO HÁ 

SALVAÇÃO”... 

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) 
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Dedicatória Especial 

   

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

 

A nossa sincera homenagem à minha preciosa mãezinha:                                                                

Maria Isaura Campos Cabral (A Reencarnação da Rainha Branca de 

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

  
                  1973                        Século XXI 

 

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

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

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

Em nome dos meus Benfeitores Espirituais dedico esta obra à 

minha querida mãezinha Maria Isaura C. Cabral.  

– Vivaldo P. S. Filho 

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


                    Livro # 35: “BATE-PAPO COM LAMENNAIS” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 40 

Ed.  e-book: 
2017-21  

 

     
 

Agradecemos também ao Flaming Star Fan Club of Norway (Pal Gralund) por 
nos ter autorizado o uso de algumas das fotos de Elvis Presley, do seu imenso acervo. 

 

Também o nosso carinho especial ao querido autor e mega Elvis-collector Erik 
Lorentzen (www.elvisfiles.no), pela mesma gentileza. 

 

O meu afetuoso abraço de agradecimento ao sempre amigo Arne Metzner 
(Norway), que durante anos consecutivos à frente do Flaming Star deu exemplos 

magnânimos de sua paixão e lealdade à Elvis Presley e aos seus fãs, que, mesmo na 
condição impressionante de “ateu”, tem nos demonstrado o que é ser um verdadeiro 

Homem de Bem. Many Thanks my gracious friend! 
 

 
 

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

http://www.flamingstar.no/
http://www.elvisfiles.no/
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O Espírito Dr. Inácio Ferreira Interpreta a  

“Numerologia Espírita” 

       

   A “Numerologia Espírita” nada mais é que o 

desenvolvimento natural do Espiritismo, pois não se dá ao luxo 

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

metodologia, ou da mecânica, que se utiliza para fazer luzir do 

Céu as claridades dos “SINAIS” SAGRADOS DE DEUS, 

invariavelmente, inseridos em todo o ecossistema de vida planetária, 

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

devassemos a intimidade da maneira matematicamente correta, 

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

Cândido Xavier, especialmente estas, pela própria natureza dos 

seus inquestionáveis méritos mediúnicos quanto científicos, 

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

   

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

encarnados no mundo possam se balizar da melhor maneira possível 

diante das inumeráveis incógnitas do Mundo Oculto e do Plano 

Material, também. 

 

   Não temos dúvidas de que todo o nosso labor mediúnico, 

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

do nosso meio doutrinário, pois se consideramos o Espiritismo 

uma Doutrina fundamentalmente Evangélica, não podemos nos 

esquecer de que 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: “ELVIS & AMIGOS VOL.2”, 

com a devida adaptação para este livro de André Luiz & 

Espíritos Amigos. 
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Bate-Papo com Lamennais 
 

Em Lembrança aos Mensageiros da 9ª. Esfera Espiritual da 

Terra (Arte em geral ou Cultural e Ciência), que continuam na lida! 

   

TRABALHO MEDIÚNICO PSICOGRAFADO PELO MÉDIUM 

BAIANO VIVALDO P. S. FILHO (COM O AUXÍLIO DA INTUIÇÃO, 

CLARIVIDÊNCIA, CLARIAUDIÊNCIA, PSICOSCOPIA E 

PSICOMETRIA), REALIZADO PELOS ESPÍRITOS SUPERIORES 

TAMBÉM EM HOMENAGEM AO LIVRO: 

“Agenda Cristã” 

Com A Palavra: O Grande Benfeitor! 

Precisamos ter mente fria e coração valente para não 

nos deixarmos envolver pelos lances corruptos da vida 

material, sempre em busca de novas presas, 
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principalmente quando estas se mostram ainda tão 

interessadas pelas coisas fúteis e vulgares, sejam as 

que se apresentam de maneira ilustríssima ou as que 

guardam a aparecia de formosas orquídeas, sem que, 

em verdade, testemunhem qualquer manifestação 

real de agradabilidade aromática ou de Ciência e 

Cultura construtivas... 

Não vamos taxar aqui todas as criaturas da Terra 

como gente sem cabeça e pessoas desleixadas, mas 

temos que ter a lucidez necessária para que possamos 

enxergar a vida, como um todo, pelo sentido exato que 

ela se apresenta para cada um de nós: ENIGMÁTICA!  

Vamos estudar, minha gente.  

Um povo instruído e bem educado vale por mil tiranos, 

que se habilita a Crescer e Evoluir, mesmo ao peso da 

loucura dos que nos desejam ver caindo e 

retrocedendo. 

 

Emmanuel (Espírito reencarnado)                                     

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                     

(Salvador/BA, 17 de abril de 2017) 
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___________ 

Nota do médium em 15/05/2021:  

   Uma das coisas que mais me chamavam a atenção 

desde que comecei a estudar as obras de EMMANUEL, 

pelo Chico, era a maneira versátil de como ele construía 

as suas mensagens, sempre atraentes literariamente, 

evidentemente que com destaque para a sua essência 

Cristã, que, como nenhum outro , soube 

oferecer ao Plano Material, pelo Chico, e em particular 

pelo Chico Xavier, que, por sua vez, possuía no mais alto 

grau de moralidade e mediúnico a capacidade de 

intermediar para o nosso mundo o pensamento dos 

Seres Gloriosos do Além-Túmulo. 
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   Aqui, como tenho dito, apenas me coloco a disposição 

deste Ser Iluminado, quando assim ele o deseja, e 

quando é possível, para modestamente lhe intermediar 

o coração e a inteligência, dentro de minhas pobres 

capacidades como médium, para que a nossa Dimensão 

não fique, de todo, órfã, de sua presença físico-psíquica 

tão prazerosa e rica de valores Evangélicos do Espírito 

Imortal e Feliz!..., contribuindo de alguma maneira com 

o que Chico pôde realizar por si mesmo. 

   Que Jesus o ilumine e o proteja. 
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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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 “Porque todo aquele que exalta a si mesmo será diminuído, e 

aquele que diminui a si mesmo será exaltado.” – Jesus              

(Lucas 14:11) 

(“O NOVO TESTAMENTO”, da tradução do original em grego, por Haroldo Dutra Dias, 

Editora CEI, 1ª. Edição: 2010). 

  Voltamos, com mais um NOVO VOLUME da 

grandiosa Série de Livros Espirituais por André 

Luiz, que, em seu conjunto, abarcará o pensamento 

dos Espíritos Superiores segundo Allan Kardec, 

isto, por meio de Lindas Mensagens e Graciosas 

Entrevistas Inéditas, conferindo ao nosso médium, 

e naturalmente que ao nosso querido leitor e leitora, 

a alegria e a felicidade de poder conhecer um pouco 

mais sobre a Espiritualidade!...  

   Reconhecemos que são poucas as páginas em cada 

um destes novos VOLUMES VIRTUAIS, entretanto 

precisamos estar atentos de que é no pequeno 

frasquinho onde geralmente se encontra o melhor 

perfume, e de todos temos o Amor e a  Instrução!!! 

   Desejamos paz e uma boa leitura a todos, sem 

distinção, quando aproveitamos para recordar ao 

público que nos acompanha que este serviço, Em 

Essência, Pertence ao Senhor. 

Veneranda (Espírito)                                                   

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 17 de abril 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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PRIMEIRA PARTE 

As Mensagens de 

 
__________ 

 

   

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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Lamennais___________________ 

 

Hughes Félicité Robert de Lamennais (Saint-Malo, 19 de 
junho de 1782 - Paris, 27 de fevereiro de 1854), foi 

um filósofo e escritor político francês... Nascido em uma família de armadores 
de Saint-Malo, foi educado por seu irmão João e tornou-se padre escritor 

brilhante, tornou-se uma figura influente e controversa na história 
da Igreja católica francesa. Juntamente com seu irmão Jean, concebeu a idéia 
de reviver o Catolicismo Romano como uma chave para a regeneração social. 

Chegaram a esboçar um programa de reforma, sob o título "Reflexão do estado 
da Igreja…", no ano de 1808. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Saint-Malo
https://pt.wikipedia.org/wiki/19_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/19_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1782
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
https://pt.wikipedia.org/wiki/27_de_fevereiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1854
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Saint-Malo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja
https://pt.wikipedia.org/wiki/Catolicismo
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean_Lamennais&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Catolicismo_Romano
https://pt.wikipedia.org/wiki/1808
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lamennais
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Capítulo # 1 

    

    A batalha prossegue intensa!...  

   Em verdade, estamos todos submersos num 

grande e tenebroso mar de dor, seguindo a frente, é 

bem certo, mas beirando a margem extrema da 

alucinação!... 

   Se temos coragem individual, coletivamente o 

mundo, na sua generalidade, geme sob o calvário da 

indecisão..., uns vão tentando medir o conflito e a 

alucinação geral pela medida de sua sala de visitas, 

enquanto que os outros, mais audaciosos, tentam 

alinhar as atitudes levianas dos seres terrenos como 

se já lhes devassassem a intimidade da alma, 

aterrorizando-se pela forma escandalosa como que, 

estes, julgam as Coisas Sagradas de Deus!... 

   Meus filhos! antes de qualquer coisa, estejamos 

reencarnados em solo planetário ou já transitando 

pela terra dos mortos, vamos procurar nos 

desvencilhar de todas as amarras e de todas as 

correntes que nos aprisionam à vida animal, mesmo 

porque tudo pelo qual estamos lutando, caso não 

seja por uma boa causa, haveremos de deixar para 

trás, tudo vindo a se transformar em poeira 

enfermiça, a depender do caso, a intoxicar ainda 

mais a atmosfera mental dos que, de algum modo, 

cogitam pelas mesmas coisas que cogitamos ou 

estivemos a cogitar no decorrer dos anos e/ou dos 
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séculos, dos milênios ou das horas, inundando ainda 

mais o Mundo Material (5ª Esfera) com as tenebrosas 

manifestações da nossa mente enfermiça, pois que 

em todo o lugar, e em todas as coisas, existe uma 

emissão de raios e ondas que irão embelezar ou 

destruir a atmosfera da vida planetária e emocional 

das criaturas, como sabemos: possuindo força viva 

que não desencarna fácil, e nem tão cedo... 

 

   Vamos procurar elevar moralmente a nossa 

existência na Terra Material, com a certeza de que o 

hoje já está passando, o ontem não volta mais, e 

tendo o amanhã sob o nosso olhar, como uma bela 

representação da nossa Eterna Esperança. 

   Se podemos acrescentar alguma coisa a mais a 

esta despretensiosa carta, que vos dedico com o meu 

amor, digo-lhes: Avancem, criando beleza, bem-

estar e paz onde estiverem!!... 

LAMENNAIS                                        
Vivaldo P. S. Filho (médium)                        

(Salvador/BA, 15 de abril de 2017) 
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___________ 

Nota do médium em 16/05/2021:  

   Pela minha modesta ótica de lhe observar a palavra, 

vejo que Lamennais está bastante atualizado, desde 

então, como o que vem acontecendo em nosso plano de 

ação da Terra, até porque o que ele nos diz por meio 

desta sua mensagem parece nos conectar com as 

ocorrências dramáticas de hoje em dia, com particular 

atenção para a pandemia do coronavírus, que 

certamente está aí pelo fato de não termos encontrado 

ainda meios morais-mentais de nos manter em harmonia 

com a existência humana da qual fazemos parte, sim, 

porque, como não poderia deixar de ser, todos os bons 

ou maus acontecimentos que nos tocam ou nos afligem 

são de origem Espiritual, ou se assim desejarem: 

psíquicos, mesmo aqueles que aparentemente tem 

conotação material, visto que estamos submersos num 

mar de aflições ou de alegrias invisíveis, que de alguma 

maneira ou em certa medida haverão de nos envolver, 

de maneira individual e/ou coletiva!... 
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   De qualquer maneira, a recomendação é a mesma de 

sempre: é a de que devemos viver todos pelo Amor, pela 

Justiça e pela Caridade. 

   Que Jesus o ilumine, querido Benfeitor. 
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Lamennais__________________ 

 

Hughes Félicité Robert de Lamennais (Saint-Malo, 19 de junho de 1782 - Paris, 27 de 
fevereiro de 1854), foi um filósofo e escritor político francês... Nascido em uma família de 

armadores de Saint-Malo, foi educado por seu irmão João e tornou-se padre escritor brilhante, 
tornou-se uma figura influente e controversa na história da Igreja católica francesa. Juntamente 
com seu irmão Jean, concebeu a idéia de reviver o Catolicismo Romano como uma chave para 
a regeneração social. Chegaram a esboçar um programa de reforma, sob o título "Reflexão do 

estado da Igreja…", no ano de 1808. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Saint-Malo
https://pt.wikipedia.org/wiki/19_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1782
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
https://pt.wikipedia.org/wiki/27_de_fevereiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/27_de_fevereiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1854
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Saint-Malo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja
https://pt.wikipedia.org/wiki/Catolicismo
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean_Lamennais&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Catolicismo_Romano
https://pt.wikipedia.org/wiki/1808
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lamennais
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Capítulo # 2 

    

   Trabalha. 

   O homem prossegue a frente, resolvendo-se por 

meio da própria luta!... 

   Lança-se ao fogaréu da vida por meio de súplicas 

ao Pai Amantíssimo, obstinadamente buscando a 

vitória por meio da reencarnação... 

   Totalmente entregue aos martírios da experiência, 

vai se envolvendo com a bonança espiritual ou, 

lamentavelmente, se perdendo por entre as brumas 

da vida mundana... 

   Enquanto não estivermos totalmente vinculados 

aos Serviços do Evangelho, não conseguiremos 

marchar sobre o solo da Terra bendita senão como 

insignificantes transeuntes da Vida Perfeita, ora nos 

encharcando de sobras, por conta de nosso atraso 

moral, e ora ascendendo um tanto mais pelas 

escadarias da Regeneração, embora, tanto de uma 

maneira como de outra, veremos clarear a nossa 

frente o doce hemisfério da perfeição, já que tudo 

sobre a terra, ou sob ela, Ascende para o Mais Alto 

dos Infinitos!... 

   Mensageiros Celestiais inúmeros, tem nos deixado 

seus cânticos de beleza e de paz por meio de 

incalculáveis cartas espirituais, todos eles motivados 

pela doce fragrância da Boa Nova De Jesus Cristo, 
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apesar de, nem sempre, encontrarem eco nos demais 

corações humanos, com isso fazendo com que, 

muitas vezes, temperem a suavidade de seus 

sentimentos e das suas puras ações, diante da turba 

enlouquecida da Terra, com o amargo poder de suas, 

também, agudas advertências, deixando de lado o 

carinho e o aconchego de seus divinos espíritos e 

ofertando aos atrasados seres humanos algo de 

suas temperas orientadoras, mobilizando não 

somente a disciplina dos Santos, como a bondade dos 

Anjos Celestiais. 

 

   Por isso, minhas crianças, nem sempre os nossos 

comunicados são atrativos para vocês, que, muito 

embora careçam de amor e simplicidade, gentileza e 

ternura, por enquanto, nada mais podemos oferecer 

do que justas e necessárias manifestações de 

ponderação: 

   - Evitem falar do mal, a não ser quando for 

estritamente necessário. 

   - Façam todo o bem possível. 
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   - Trabalhem muito. 

   - Não desprezem a ninguém. 

   - Ofereçam a paz. 

   - Amem sem economia. 

 

   - Atinjam o Céu pelo próprio pensamento, mesmo 

enquanto estiverem em pleno solo da Terra. 

   Se fizerem algo a esse respeito, com certeza que 

estarão no destino certo, deixando para trás o 

atraso e a ignorância e criando asas para a sublime 

libertação com Deus. 

   Ouçam as Vozes Celestiais, que do Alto vem lhes 

envolver o coração de fé, esperança e caridade!... 

LAMENNAIS                                      
Vivaldo P. S. Filho (médium)                      

(Salvador/BA, 15 de abril de 2017) 
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___________ 

Nota do médium em 16/05/2021:  

   Algo que me deixou um pouco ansioso assim que eu 

terminei de fazer esta Revisão & Ampliação acima, foi 

o fato de não ter a completa certeza de que, mesmo 

dentro de minhas humildes possibilidades como médium, 

poderia traduzir ou intermediar o pensamento deste 

grande Mentor da Vida Maior de uma maneira que viesse 

a ser realmente entendido pelo leitor e leitora de nossa 

obra, talvez um pouco esquecido de que, em momentos 

passados, os meus Amigos Espirituais já tenham me 

afirmado de que, dentro de certos princípios e desejos 

deles, por exemplo, eu haveria de possuir uma clara 

ciência do que eles me diriam ou estariam a querer que 

eu visualizasse deles mesmos, aliás, dentro desse tipo 

de operação mediúnica, em várias oportunidades pude 

pessoalmente verificar, pela minha vidência e audição 

mediúnicas, por exemplo, como os seus pensamentos 

chegavam ou chegam até o meu Campo-Mental, ou 

mediúnico, deixando-me entrever que uma coisa é lhes 

vermos e lhes ouvirmos de onde eles estão, e outra é a 

de como conseguiremos passar para o nosso acanhado 

Plano Material estas mesmas informações psíquicas, 

cifradas, como se, em certo ponto, eles, os Espíritos de 

Luz, nos causassem uma certa distonia com o seu 

particular campo de ação, deixando-nos somente com a 

lembrança e a firmeza do que eles próprios gostariam ou 

desejam que capturemos e/ou divulguemos dos seus 

belos e atraentes, embora complexos, podendo variar 

cada um dos casos, pensamentos!... 
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   Certamente, para que a nossa mente não entre, de 

todo, em parafuso... – Risos. 

   E no que se refere ao querido Lamennais, foi assim 

mesmo que lhe observei o Elevado modo de pensar; ou 

seja, tive a clara imagem de que a sua linhagem, que 

opera o seu pensamento no nosso particular campo de 

ação material, por assim dizer, não tem nada a ver com 

o modo de linguagem, ou de sua interpretação, dos seres 

humanos, como se, de sua parte, a se irradiar pelo seu 

entorno fisio-Espiritual, somente tivéssemos códigos 

altamente aperfeiçoados de imagens & linguagens, 

não sendo possível, pelo menos não com o nosso atual 

entendimento humano-técnico-moral, lhes devassar a  

Intimidade-Mental-Sentimental.  

   Espero, amado leitor e amada leitora, que eu tenha me 

feito razoavelmente compreendido. – Risos. 
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Lamennais__________________

 
Hughes Félicité Robert de Lamennais (Saint-Malo, 19 de junho de 1782 - Paris, 27 de 
fevereiro de 1854), foi um filósofo e escritor político francês... Nascido em uma família de 

armadores de Saint-Malo, foi educado por seu irmão João e tornou-se padre escritor brilhante, 
tornou-se uma figura influente e controversa na história da Igreja católica francesa. Juntamente 
com seu irmão Jean, concebeu a idéia de reviver o Catolicismo Romano como uma chave para 
a regeneração social. Chegaram a esboçar um programa de reforma, sob o título "Reflexão do 

estado da Igreja…", no ano de 1808. 
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Capítulo # 3 

    

   Peço a caridade de todos os Espíritas para com 

os criminosos!... 

   Busquem, bem lá no fundo dos vossos corações, 

para verificarem, se, em algum momento, qualquer 

um de vós, já não cometeu, sequer, um singelo 

pecado?!... 

   Se forem testar a vossa vontade em fazer o bem, 

e em agir de acordo aos preceitos da boa 

convivência, certamente que cada um, em particular, 

tomará um grande susto, já que serão raros, e muito 

raros mesmo, os que nada tem a temer diante da 

inexpugnável Justiça Celestial!... 

   Estamos passando por momentos de duras e 

amargas provações coletivas, quando vemos até 

mesmo pequeninas crianças, os doces preferenciais 

da paixão do Senhor Jesus, serem terrivelmente 

assassinadas por corações, que, segundo entendem 

muitos, foram colocados em seus postos de poder 

temporal para cuidarem dos mais frágeis e dos mais 

indefesos, entretanto, seguindo o ritmo histórico, 

estão mesmo é fomentando ainda mais dor e mais 

acentuada desesperação pelo mundo que foram 

chamados a viver!...  

   Estes, lamentavelmente, não salvam a ninguém, 

nem a eles próprios, pois que o sangue derramando 
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na guerra, por exemplo, haverá todo de se converter 

numa extensa nuvem de sobra pestilenta que há de 

se acomodar sobre todos, já que, segundo podemos 

deduzir, ninguém está, ou virá a estar, totalmente 

protegido contra os males morais que afligirão a 

Terra inteira, por longos períodos de tempo. 

 

   Precisamos de misericórdia no mundo. 

   Não há como fugirmos à grata satisfação do 

perdão ao criminoso, especialmente quando 

podemos lhe preencher o Espírito com a benção da 

Educação, e a santidade do Amor. 

   Sem o perdão de todas as partes envolvidas, de 

uma para com a outra, a paz e a felicidade no Orbe 

planetário, por um longo tempo a frente, não passará 

de um lindo sonho. 

LAMENNAIS                                      
Vivaldo P. S. Filho (médium)                         

(Salvador/BA, 15 de abril de 2017) 



                    Livro # 35: “BATE-PAPO COM LAMENNAIS” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 68 

Ed.  e-book: 
2017-21  

___________ 

Nota do médium em 16/05/2021:  

   Ainda hoje, quando eu assistia a um determinado 

Programa Jornalístico pelo Youtube, tomei conhecimento 

de como vão indo as ocorrências do outro lado do nosso 

Planeta, mais especificamente entre os veneráveis 

irmãos de Israel e os amados da Palestina, deixando o 

meu coração praticamente em frangalhos, visto que, de 

alguma maneira, nutrimos a fé e a esperança de que, em 

algum momento, o quanto antes, é claro, possam eles 

se aceitarem como Verdadeiros Filhos de Deus, cada 

povo vivendo pacificamente uns com os outros, dessa 

maneira não somente tranquilizando a alma do resto do 

nosso Mundo Material, mas, em particular, lhes retirando 

a própria alma da infelicidade da guerra!... 
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   Com todo o nosso coração, pedimos ao Senhor da Vida 

que nos envolva em seu manto de paz, de saúde e de 

luz, para que, o quanto antes, possamos todos viver em 

nosso Planeta em perfeita harmonia e beleza, como obra 

eterna do Altíssimo. 

   Viva Jesus, Allan Kardec & Chico Xavier, por já terem 

nos dado o caminho mais seguro para que alcancemos o 

Pai Celestial: A Caridade!! 
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Lamennais__________________       

 
Hughes Félicité Robert de Lamennais (Saint-Malo, 19 de junho de 1782 - Paris, 27 de 
fevereiro de 1854), foi um filósofo e escritor político francês... Nascido em uma família de 

armadores de Saint-Malo, foi educado por seu irmão João e tornou-se padre escritor brilhante, 
tornou-se uma figura influente e controversa na história da Igreja católica francesa. Juntamente 
com seu irmão Jean, concebeu a idéia de reviver o Catolicismo Romano como uma chave para 
a regeneração social. Chegaram a esboçar um programa de reforma, sob o título "Reflexão do 

estado da Igreja…", no ano de 1808. 
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Capítulo # 4 

    

   Se é certo que não podemos conviver com os 

nossos inimigos, pelo menos por enquanto, por conta 

da baixeza dos seus sentimentos em relação a nós 

mesmos, por outro lado, nada nos impede que os 

amemos profundamente, mesmo que à distância 

dos seus rasteiros desejos em nos arrasar o próprio 

coração!... 

   Nada na vida, ou antes, nenhuma de nossas ações 

no Bem, por mais pequenina que seja, será 

esquecida pelo Nosso Pai Celestial, que nos capta 

no mais insignificante suspiro de caridade pelos que 

necessitam de socorro e alívio, mesmo que, de nós 

mesmos, não compartilhemos senão uma única gota 

de ternura e de afeto... 

   Como nos disse o Mestre Galileu: “A cada um 

será dado segundo as suas obras” 

   Por isso, meus filhos e filhas, vale-nos em benefício 

próprio, senão nesta, mas certamente que na Outra 

Vida, toda ínfima manifestação de serviço e de 

socorro aos que mais sofrem, com maior urgência a 

estes, embora, em alguma medida, todos 

necessitemos de amparo e consolação, 

principalmente quando estivermos tratando 

com pessoas que nada terão a nos ofertar como 

retribuição, visto que a simbólica gratidão delas 
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será, em verdade, já uma rica parte do imenso 

tesouro dos Infinitos Céus que haveremos de receber 

quando para lá passarmos por intermédio da morte 

material... 

   Não, não estou me enganando. 

   Tanto para vocês, na Terra dos mortais, quanto 

para mim, que resido no Mundo dos Espíritos, vamos 

encontrar uma abóboda estrelada, a nos convidar o 

Espírito a voar cada vez mais alto na direção do 

Infinito. 

 

   Rendamos graças a Deus por tudo de bom que Ele 

tem nos proporcionado no decorrer desta atual 

reencarnação, por exemplo, mas que não nos 

esqueçamos de, também, Lhe bendizer a dor que 

nos envia, pois ela há de ser o fardo leve, com Jesus 

Cristo, que haverá de nos libertar de toda a nossa 

ignorância. 

LAMENNAIS                                      
Vivaldo P. S. Filho (médium)                      

(Salvador/BA, 15 de abril de 2017) 
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   Nota do médium: Este querido Mensageiro das Altas 

Esferas, Lamennais, para a minha surpresa, visto que 

eu já sabia que se encontra atualmente reencarnado em 

solo da Terra como um importante e bem sucedido astro 

do cinema e da televisão mundial, com nacionalidade dos 

Estados Unidos da América do Norte e da Irlanda – 

Pierce Brosnan –, menciona em seu capítulo acima que 

se encontra vivendo , com isso me 

deixando compreender que, em verdade, mantém uma 

Dupla Existência, ou antes, como seria ao gosto do 

Espírito do Prof. J. Herculano Pires, segundo Chico 

Xavier: uma Interexistência, ou seja, ao mesmo 

tempo em que se mantém numa vida ativa no Mundo 

dos Espíritos também se encontra neste paraíso terreno 

de muitos demônios, e muitos satanases encarnados. 

 

   Para ser sincero, os filmes de: 007 - James Bond, 

incluindo os que foram estrelados por Pierce, tem caído 

mediunicamente sobre a minha tela mental como um 

mágico sistema de dados e visões clarividentes, 

favorecendo-me pela compreensão dos casos muito 

intricados de conflitos armados e de tecnologias 

avançadas que ocorrem Do Outro Lado da Vida. 
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   Um caso particular foi quando, há uns dois dias atrás, 

quando eu me encontrava deitado, mas plenamente 

acordado e em perfeito estado de lucidez, vi abrir-se 

bem a minha frente, e a minha volta, um Mundo 

Espiritual completamente estranho à nossa realidade 

terrena, como se ali, e não creio que tenha sido 

diferente, eu estivesse acessando, de corpo físico e 

Alma, uma determinada Dimensão Espiritual de nossa 

Terra que se encontrava em típica Natureza bestial, 

quando, ainda, pude observar em completa estupefação 

a incomparável habilidade de Servidores-Combatentes 

do Mundo Maior, que, literalmente, se entrechocavam 

com seres daquela dimensão altamente especializados 

no terror e na agressividade, física e tecnológica, com 

isto me levando quase ao desequilíbrio, por me ver, 

mesmo que em estado perfeito de vigília, acessando 

mentalmente e fisicamente, posso assegurar isto, 

toda aquela região de combates dantescos. 

   Para mim, situações como esta que vivi não se trata 

de novidade, pois, como relatamos em vários Livros 

anteriores, as minhas especializadas & complexas 

faculdades mediúnicas, potencializadas pelos Amigos 

Espirituais, me dão condições, inclusive, de penetrar 

Mundos Espirituais mesmo em corpo-carnal, quando, a 

rigor, passo a me desmaterializar (ou mesmo ficar 

numa dupla existência!!) dessa região terrena e venho 

a adentrar outras Esferas Dimensionais... Embora, por 

enquanto, tudo ocorra em rápidos momentos do 

tempo terreno, visto que a minha preocupação e o 

meu temor de não voltar mais para cá, de certa 

maneira, me garante não ir aonde eu não deva ir, 

e ficar onde eu deva ficar. 
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___________ 

Nota do médium em 16/05/2021:  

   Algo que me deixou bastante surpreso, mais uma vez 

surpreso, visto que desde que me iniciei na Doutrina, e 

na Mediunidade Com Jesus, em particular: 1995-1996, 

muitos tem sido os acontecimentos transcendentais que 

acabo me inserido por força não somente das minhas 

tarefas como médium, mas pelo Estudo que venho ou 

tenho realizado desde este momento inicial de minha 

missão mediúnica, foi o que acabou de acontecer, ou 

antes: o que eu estava assistindo pela TV Globo quando 

eu estava prestes a vir fazer este especifica Revisão & 

Ampliação, a que acabamos de verificar neste seu 

Capítulo & Nota do Médium, mais especificamente, que 

também havia sido feita quando da produção original do 

texto de Lamennais, então, eu assistia ao filme: ‘Rei 

Arthur: A Lenda da Espada’, do ano de 2017, o que, 

evidentemente, me colocou em conexão mental com os 

acontecimentos do Astral, que, talvez, tenham sido a 

inspiração original do seu autor ou autores na Terra 

Material!... 
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   De uma coisa eu posso lhes garantir, pelo menos pelo 

prisma de minhas próprias faculdades psíquicas, tais 

acontecimentos que aparecem no filme, certamente que 

encarados pela maioria como algo de ficção, são uma 

realidade em muitas e muitas Regiões do Astral da Terra, 

por exemplo. 
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Lamennais__________________       

 
Hughes Félicité Robert de Lamennais (Saint-Malo, 19 de junho de 1782 - Paris, 27 de 
fevereiro de 1854), foi um filósofo e escritor político francês... Nascido em uma família de 

armadores de Saint-Malo, foi educado por seu irmão João e tornou-se padre escritor brilhante, 
tornou-se uma figura influente e controversa na história da Igreja católica francesa. Juntamente 
com seu irmão Jean, concebeu a idéia de reviver o Catolicismo Romano como uma chave para 
a regeneração social. Chegaram a esboçar um programa de reforma, sob o título "Reflexão do 

estado da Igreja…", no ano de 1808. 
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Capítulo # 5 

    

   Segundo compreendemos, as causas atuais das 

aflições dos homens e das mulheres sobre a face da 

Terra, e mesmo as que atingem de maneira mais 

direta aos seres desencarnados, estão rigorosamente 

subordinadas às ações que vão sendo perpetradas 

por eles mesmos no decorrer das eras, não se 

sujeitando, ou, pelo menos, demorando de aceitar, 

aos deveres e às suas obrigações morais às quais 

todos nós, invariavelmente, estamos subordinados, 

já que a Santa Lei de Justiça de Deus opera 

cirurgias melindrosas no campo psíquico da vida 

planetária, de uma maneira geral, quanto de maneira 

muito particular entre os seres que ai habitam, com 

isso liberando determinadas correntes de hormônios 

desequilibrantes, que, por sua vez, haverão de 

subverter a ordem das coisas, não necessariamente 

executando o mal, é claro, mas: a dor, o gemer, e o 

pesar, pois se o corpo do homem adoece, por 

exemplo, por conta de um rompimento arterial ou por 

conta de uma célula mal definida, é muito certo 

pensarmos que o mundo inteiro, na sua atmosfera 

mental, ordinária, poderá, também, se ressentir 

fisicamente por força de uma catástrofe magnético-

mundial qualquer!...  

   Os nossos irmãos orientais, particularmente os das 

diversas Culturas indianas, já reconhecem há muito 

tempo a enorme necessidade que tem os Espíritos 
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reencarnados de elevarem o seu próprio padrão 

vibratório-espiritual de vida planetária, para que o 

Mundo Material, a partir das loucas pretensões deles 

mesmos, as de poder e riqueza dos seus habitantes, 

não venham a torturar mais e mais a sua Natureza 

Mental, dessa forma vindo a evitar que doenças 

desconhecidas, ou mesmo já extintas, venham a se 

manifestar, ou voltem a se manifestar, no seio das 

coletividades, quanto das individualidades terrena, 

empurrando a existência planetária para mais baixo 

dentro do contexto evolutivo no qual  todos estão 

mais ou menos habituados, e evidentemente que se 

complicando na área muito especializada da Saúde 

epidemiológica. 

 

   Existem imensos Laboratórios de Física-Nuclear 

Limpa que se localizam nos Subterrâneos da Vida 

planetária terrena, manipulados e mantidos por um 

corpo incalculável de exímios técnicos e cientistas 

espirituais que procuram patrocinar um ambiente de 

maior proteção junto aos nossos irmãos e irmãs que 

habitam o Plano dos encarnados; entretanto, mesmo 
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que servindo-se de apoio fluídico-magnético aos 

médiuns idôneos e competentes, seja na hora da 

vigília quanto do Evangelho no Lar, ou no momento 

maravilhoso da prece particular, por exemplo, em 

labores de estudo e reflexão, quanto na hora sagrada 

da tarefa mediúnica, seja em momentos de vigília ou 

em estado de desprendimento temporário, não são 

capazes de neutralizar, de uma maneira completa, a 

grande má vontade daqueles seres humanos que, 

lamentavelmente, buscam a sua felicidade na 

tremenda ignorância de facilitar a participação dos 

Espíritos inferiores na sua própria vida emotiva, 

sentimental, e mental, quando estes encarnados, por 

exemplo, na verdade, fazem dos seus irmãos e irmãs 

dos Planos Inferiores da Terra não apenas comparsas 

de criminalidades variadas, mas, de maneira muito 

loucamente especializada, seguranças impiedosos 

que não nos deixam, sob hipótese alguma, lhes 

socorrer a própria insana e desmedida idolatria ao 

materialismo. 

   Contem conosco, meus filhos e filhas da existência 

humana, com os seus Amigos do Além. 

   Contudo, também precisamos da ajuda de cada um 

de vocês, nesta luta quase que interminável do bem 

contra o mal. 

LAMENNAIS                                      
Vivaldo P. S. Filho (médium)                         

(Salvador/BA, 15 de abril de 2017) 
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   Nota do médium: Certa vez, visualizamos pela 

nossa vidência mediúnica um enorme vórtice espiritual, 

basicamente que enraizado de nosso 

Planeta Terra, como se dali partissem todas as sublimes 

energias que nos davam sustentação ao Ecossistema 

planetário, tanto em suas regiões físicas quanto as que 

vinham das Esferas Astrais do nosso Orbe. 

   Como dizem certos estudiosos, a Terra é um planeta 

vivo: formado por elementos físicos e espirituais. 

 

   De mim mesmo, em particular, não tenho como aceitar 

um vácuo dentro do nosso próprio espaço, visto que, 

para onde olhamos, a partir de nossas percepções 

psíquicas, tudo vive e se movimenta dentro de um 

determinado nível de experiência humana, ou não...  
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   Há vida em todos os espaços, cada um destes espaços 

oferecendo um incalculável nível de experiência humana, 

embora, como não poderia deixar de ser, cada um se 

mantendo de acordo o estágio Evolutivo particular de 

cada uma delas, vida humana, seja em nível biológico, 

químico, fisiológico, e físico e mental, de forma que eu 

mesmo tenho tido a grata felicidade de testemunhar, por 

exemplo, já que os casos são inúmeros, a realidade 

de Seres Espirituais gigantescos – se bem que bondosos! 

– quanto a de pequeninas criaturinhas aladas – fadas – 

tão lindas e delicadas quanto o bafejo da Natureza de 

Deus... (quando estas graciosas Entidades Elementais 

me aparecem em tamanhos variados e com colorações 

diversas!!). 

   Aliás, em seu Livro: (Chico Xavier/FEB), 

o nosso querido benfeitor André Luiz já destacou o 

inapreciável serviço que estas Entidades – da Natureza! 

– realizam em benefício das pessoas encarnadas, quanto 

das desencarnadas. 

   Se os nossos amigos leitores forem se debruçar sobre 

este assunto, é claro que além dos livros espiritualistas 

que versam sobre este tema envolvente, haverão de se 

enriquecer, em muito, na consulta aos filmes e seriados 

norte-americanos, em particular, que especulam de 

maneira ficcionista, e espetacular, sobre a vida para 

além de nossas limitadas percepções humanas.  

  Na verdade, o mundo Cultural do nosso Plano Material 

é uma maravilhosa biblioteca viva no qual cada um 

de nós poderemos consultar, segundo a nossa própria 

índole!!... – Ainda, para que vocês possam entender 

melhor as informações que estamos trazendo por 
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experiencia própria, por exemplo, que na realidade 

são alguns testemunhos mediúnicos, em relação ao 

fato de eu mesmo, particularmente, estar me deparando 

com conteúdos vivos que saltam ou surgem a partir de 

Livros e imagens gravadas, de DVD´s, por exemplo, 

recomendamos a cada um de vocês o cuidadoso e atento 

Estudo do nosso Livro de # 3: “A RIGOR TUDO É 

MEDIUNIDADE”, e de uma maneira muito particular as 

Entrevistas, que também tivemos a alegria de poder 

psicografar. 

 

   Enfim, bom estudo a todos. 
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Lamennais__________________       

 
Hughes Félicité Robert de Lamennais (Saint-Malo, 19 de junho de 1782 - Paris, 27 de 
fevereiro de 1854), foi um filósofo e escritor político francês... Nascido em uma família de 

armadores de Saint-Malo, foi educado por seu irmão João e tornou-se padre escritor brilhante, 
tornou-se uma figura influente e controversa na história da Igreja católica francesa. Juntamente 
com seu irmão Jean, concebeu a idéia de reviver o Catolicismo Romano como uma chave para 
a regeneração social. Chegaram a esboçar um programa de reforma, sob o título "Reflexão do 

estado da Igreja…", no ano de 1808. 
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Capítulo # 6 

    

   Quando estamos diante de algum problema 

aparentemente insolúvel, se tivermos um pouco de 

paciência e de fé, vamos verificar que “nem tudo está 

perdido”, naturalmente que correspondendo à aquela 

preciosa manifestação dos em 

, no item 84:  

___________ 

   - Os Espíritos constituem um mundo à parte, 

fora daquele que vemos? 

   “Sim, o mundo dos Espíritos ou das 

inteligências incorpóreas.” 

___________ 

   Dentro desse enigmático quadro de vida múltipla, 

chegaremos à uma sábia e evidente conclusão de 

que, absolutamente, nada está fora do conceito de 

interatividade e de soberana solidariedade Entre 

os Dois Planos da Vida, visto que um mundo interage 

sobre o outro ou em correspondência sobre o outro, 

ou os demais, segundo a Evolução de cada um dos 

Planos...  

   Então, devido a isto, podemos ter a certeza crua e 

nua de que: nunca caminhamos na solidão, já que 

a Vida, como Deus a contemplou, se movimenta e se 

desenvolve sob um esquema perfeito de Equação 
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Divina, estabelecida pela Mente Criadora como um 

sinal de sua solicitude e da sua Suprema Misericórdia, 

oferecendo às criaturas, que somos todos nós, uma 

Assistência ininterrupta, onde as Leis da Vida se 

enquadram e se aperfeiçoam a partir da própria 

mente dos seres..., todos colaborando com a Mente 

Maior na execução dos princípios elementares da 

Solidariedade, da Fraternidade, e da Caridade, como 

os entendemos: segundo o Livro Sagrado do Senhor, 

que revela-nos a sublime lição do AMOR, antes 

mesmo da Justiça. 

 

   Por este motivo, então, nada de endereçar aos 

criminosos da vida planetária somente o nosso 

pensamento de revide e contenção, embora algumas 

vezes carregados de honesta boa intenção e justa 

necessidade, mas, antes de tudo, e acima de 
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qualquer coisa, tenhamos por todos: a maior da boa 

vontade possível, ofertando o máximo de nosso 

coração, compreendendo que se no dia de hoje 

estamos saboreando a doçura de uma vitória 

qualquer, mínima que seja, amanhã, quem sabe, 

poderemos estar entre os que caíram, exatamente 

por falta de amor e atenção ao próximo, como um 

‘pequeno deslise’ em nossa perene caminhada na 

direção da Perfeição Com Deus, não devidamente 

educados pelos que, a rigor, e necessariamente, 

teriam que nos orientar e nos adequar para a Vida 

Maior com o Cristo. 

 

   Precisamos ser misericordiosos, para que a Vida e 

todos possam, também, nos dar a oportunidade de 

refazer e recomeçar. 

LAMENNAIS                                      
Vivaldo P. S. Filho (médium)                      

(Salvador/BA, 16 de abril de 2017) 
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   Nota do médium: Entre a Justiça e a Caridade, os 

apresentaram o AMOR a Allan 

Kardec como o sagrado fiel da balança divina. 

   Minha gente, como é saboroso, divinamente delicioso 

ver um sorriso na face daquele ou daquela, que, até 

pouco antes, rogava de nós a dadiva do perdão. 

   Como nos diria São Francisco de Assis, uma das 

encarnações passadas de Chico Xavier: 

!! 

   Não é mesmo?!... 
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Lamennais__________________       

 
Hughes Félicité Robert de Lamennais (Saint-Malo, 19 de junho de 1782 - Paris, 27 de 
fevereiro de 1854), foi um filósofo e escritor político francês... Nascido em uma família de 

armadores de Saint-Malo, foi educado por seu irmão João e tornou-se padre escritor brilhante, 
tornou-se uma figura influente e controversa na história da Igreja católica francesa. Juntamente 
com seu irmão Jean, concebeu a idéia de reviver o Catolicismo Romano como uma chave para 
a regeneração social. Chegaram a esboçar um programa de reforma, sob o título "Reflexão do 

estado da Igreja…", no ano de 1808. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Saint-Malo
https://pt.wikipedia.org/wiki/19_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1782
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
https://pt.wikipedia.org/wiki/27_de_fevereiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/27_de_fevereiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1854
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Saint-Malo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja
https://pt.wikipedia.org/wiki/Catolicismo
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean_Lamennais&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Catolicismo_Romano
https://pt.wikipedia.org/wiki/1808
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lamennais


                    Livro # 35: “BATE-PAPO COM LAMENNAIS” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 90 

Ed.  e-book: 
2017-21  

Capítulo # 7 

    

   Quase sempre somos chamados pelas 

circunstâncias da vida a favorecer uma ou mais 

pessoas com a grade do nosso egoísmo, geralmente 

tomados de horror por não terem outra saída senão 

declinar-nos reverência e obediência, pelo menos 

dentro das reações naturais de suas temperas e das 

suas idiossincrasias, pois que cada um age e reage 

conforme sabe e certo que de acordo as suas próprias 

preferências!...  

   Seria justo de nossa parte crer que seremos alvos 

da simpatia das demais pessoas, enquanto, de nós 

mesmos, somente lançamos rajadas de trevas e de 

sombras sobre o coração, muitas vezes, indefeso dos 

outros, movidos pelo intempestivo desejo de colher 

amizades e afeições, enquanto, em verdade, 

somente criamos comparsas bestiais de um mesmo 

crime, que, mais cedo ou mais tarde, haverão de nos 

escravizar, tal qual fizemos a eles mesmos?!... 

   É razoável pensarmos que não há como sermos 

literalmente gentis com todos os tipos de 

personalidades que nos acolhem pela atenção, 

muitas vezes motivadas pela vontade de nos ver em 

sintonia com o crime e com o luxo no materialismo, 

visto que cada pessoa, quer seja Espírito 

reencarnado ou já desencarnado, traz, em si mesma, 

uma nuvem mais ou menos radiante de elementos 
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psíquicos agradáveis ou uma corrente deletéria de 

força animal, que, de uma maneira ou de outra, 

deixará a descoberto a sua natureza íntima e os seus 

desejos em relação a nós mesmos, porém, e é muito 

certo isso, não podemos nos deter diante da 

“máscara emotiva” com a qual os demais irmãos de 

senda planetária nos apresentam, pois tanto para 

eles quanto para nós mesmos, sejamos rudes e 

atrasados moralmente ou já um tanto elevados ao 

bendito céu da cordialidade e da gentileza, não será 

licito escapar da imperiosa fatalidade: 

!...  

 

   Meus irmãos e minhas irmãs de crença Espírita!..., 

obedeçamos a Lei do Amor, sem distinção de índole 

ou de caráter, dando-nos por completo na delícia de 

poder nos amar uns aos outros, embora também nos 

seja lícito avaliar quem verdadeiramente está com o 

Cristo de Deus. 

LAMENNAIS                                      
Vivaldo P. S. Filho (médium)                         

(Salvador/BA, 16 de abril de 2017) 
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   Nota do médium: Está mais do que obvio que 

Lamennais não tem o menor interesse em avaliar os 

corações e as almas humanas pelas exterioridades da 

matéria, embora frisemos que a beleza natural é obra 

evidente de Deus, mas que, mesmo assim, devemos nos 

acautelar sobre o que pode se apresentar aos nossos 

olhos como belo ou feio, visto que “a real beleza pode 

estar escondida aos nossos olhos”, geralmente muito 

apegado às coisas da matéria...  

   

   De qualquer maneira, no seu segundo Livro pela 

psicografia, (Pela Editora 

Lake, 1935), Chico Xavier recebeu mensagens de sua 

mãezinha desencarnada, D. Maria João de Deus, ela 

afirmando que os Espíritos Superiores que habitam em 

Saturno trazem, em suas máscaras faciais, horrendas 

configurações. 
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   Antes da ação (superficialidades!), Deus vê e julga as 

intenções das pessoas (ver O.L.E.), por esta razão é 

que temos que ter todo o cuidado ao julgar a razão pela 

qual qualquer pessoa se aproxima de nós, creio que com 

a mesma cautela como verificamos em nós mesmos as 

nossas reais intensões em relação a vida alheia, então, 

de uma maneira ou de outra precisamos ser honestos e 

cuidar de fazer o Bem, para que este bem, com o real 

desprendimento, por mais pequenino que tenha sido ou 

venha a ser na vida das demais pessoas, possa ser o 

farol divino que haverá de nos garantir uma caminhada 

segura rumo ao Reinado do Cristo Amado. 

   Que Deus nos abençoe a vida. 

 

 

 

 

 

 

 



                    Livro # 35: “BATE-PAPO COM LAMENNAIS” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 94 

Ed.  e-book: 
2017-21  

Lamennais__________________       

 
Hughes Félicité Robert de Lamennais (Saint-Malo, 19 de junho de 1782 - Paris, 27 de 
fevereiro de 1854), foi um filósofo e escritor político francês... Nascido em uma família de 

armadores de Saint-Malo, foi educado por seu irmão João e tornou-se padre escritor brilhante, 
tornou-se uma figura influente e controversa na história da Igreja católica francesa. Juntamente 
com seu irmão Jean, concebeu a idéia de reviver o Catolicismo Romano como uma chave para 
a regeneração social. Chegaram a esboçar um programa de reforma, sob o título "Reflexão do 

estado da Igreja…", no ano de 1808. 
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Capítulo # 8 

    

   A nossa juventude tem passado por mil tipos 

diferentes de agruras, não pelo fato de estarem se 

esgotando de tanto trabalhar ou de tanto comer, pois 

que na vida terrena dos dias de hoje o que mais tem 

se avantajado é a fome e a falta do que fazer, com 

isto fazendo com que a nossa tão querida meninice e 

a juventude parem de sonhar, pelo menos com o que 

é realmente útil, sistematicamente desprestigiadas 

por quem deveria lhes prestigiar, e como 

consequência desse desleixo Evangélico-moral, a 

rigor, por parte dos mais velhos, vorazmente 

aproveitada por uma terrível colmeia de adeptos do 

tráfico de entorpecentes que nada mais desejam 

deles senão o próprio sangue, diferentemente dos 

“vampiros” de Saturno, que, ao invés disso, estariam 

procurando Elevar as nossas crianças, os nossos 

jovens e os adolescentes aos cinturões galácticos do 

amor e da paz, do respeito e da lealdade!... 
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   Então, de que maneira poderemos ser sinceros, 

devotados, e leais, com os nossos filhos-jovens, 

familiares-jovens, e com todos os demais jovens que 

nos atingem o próprio coração pela força de sua 

esperança?!...  

   A resposta mais atraente seria a de nos afirmar 

possuidores de lealdade, de devotamento, e de 

sinceridade, coisas de nossa vida psicológica que 

estão ai prontas para serem distribuídas a uns e a 

outros, decididamente ofertando bem-estar e real 

tranquilidade a todos... 

   Entretanto, a situação não se apresenta 

exatamente desta maneira, sequer nesta mesma 

sequência, pois a falta de tudo isso em nossos 

espíritos tem fomentado uma vida quase 

desesperadora aos que vieram ao plano das forças 

materiais, pela reencarnação, com a confiança, e a 

convicção mesmo, de que haveriam de encontrar as 

ferramentas do bem, pelo menos, entre aqueles que 

de tudo, moralmente falando, deveriam lhes dar, até 

mesmo a própria existência! 

   Irmãos-espíritas! Em Nome De Jesus, salvemos as 

nossas crianças, adolescentes, e jovens, do terrível 

monstro da criminalidade, de qualquer maneira que 

ela venha a se apresentar, destruindo a ignorância 

de todos pela força do Evangelho. 

LAMENNAIS                                      
Vivaldo P. S. Filho (médium)                         

(Salvador/BA, 16 de abril de 2017) 
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___________ 

Nota do médium em 16/05/2021:  

   Esta mensagem de Lamennais me tocou fundo a 

alma, deixando os meus olhos marejados pela sua aguda 

maneira de falar sobre assuntos tão delicados para o 

coração dos que tem uma preocupação maior em relação 

aos nossos irmãos e irmãs menos experientes do que 

nós mesmos, pelo menos em relação à vida biológica, 

quando, de minha parte, posso humildemente dizer que, 

no tempo em que estive casado, procurei ter o maior 

cuidado na educação da querida J.A.R.S., que trata-se 

da filha de minha ex-companheira M.F.L.A, e dentro 

deste principio de estremado zelo é que rogamos a cada 

um em particular que se devote ao auxilio das crianças, 

dos adolescentes e dos jovens, com destaque para a 

Evangelização de cada um deles, se possível dentro do 

próprio Lar, antes mesmo da Seara Espírita, até porque, 

como temos visto, nos dias de hoje a nossa ação dentro 

do ambiente domestico de cada um tem nos reservado o 

conceito de Evangelho Permanente no Lar, não deixando 

para os Centros Espíritas, por exemplo, o dever exclusivo 

de lhes Educar para a Imortalidade Feliz!... 

   Allan Kardec foi um Educador, e hoje o Espiritismo nos 

convoca a sermos o mesmo, antes de qualquer coisa nos 

fazendo Educadores de Almas. 
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Lamennais__________________       

 
Hughes Félicité Robert de Lamennais (Saint-Malo, 19 de junho de 1782 - Paris, 27 de 
fevereiro de 1854), foi um filósofo e escritor político francês... Nascido em uma família de 

armadores de Saint-Malo, foi educado por seu irmão João e tornou-se padre escritor brilhante, 
tornou-se uma figura influente e controversa na história da Igreja católica francesa. Juntamente 
com seu irmão Jean, concebeu a idéia de reviver o Catolicismo Romano como uma chave para 
a regeneração social. Chegaram a esboçar um programa de reforma, sob o título "Reflexão do 

estado da Igreja…", no ano de 1808. 
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Capítulo # 9 

    

   A nossa Volta ao plano de vida terrestre se 

caracteriza essencialmente pela força do nosso 

desejo em fazer com que a Humanidade inteira 

cresça na (ver: O.L.E.), pois 

raramente os Espíritos Superiores vem até o solo 

terreno, pela Reencarnação Programada – e às 

vezes “Múltipla”! –, com vistas apenas a seduzir e 

conduzir algumas poucas mentalidades de sua 

preferência espiritual... 

   Não, absolutamente não. 

   A nossa alma esmaga-se de pesar só de ver como 

os nossos queridos irmãos e irmãs da Terra Material 

vão se distanciando paulatinamente, e muitas 

vezes numa rapidez vertiginosa, do que podemos 

denominar de Mundos Felizes, não necessariamente 

por estarem eles e elas praticando grandes e terríveis 

crimes sanguinolentos contra uma imensa colmeia de 

seres reencarnados no Planeta Terra (5ª. Esfera), 

mas, indiscutivelmente, por se alinharem cada vez 

mais com o pensamento terrível do orgulho e do 

egoísmo, que seria quase a mesma coisa, pois se 

por um lado não matam e nem destroem corpos 

fisiológicos, estranhamente corrompem os próprios 

corações e arrasam a vida moral das criaturas que 

lhes seguem de perto pelos enigmáticos caminhos da 
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tumultuada experiência planetária: pelo (quase 

total!) esquecimento da Caridade!... 

 

   Amigos e amigas! Verifiquemos, como estamos 

agindo no decorrer das horas e dos dias, dos meses 

e dos anos, procurando ajustar o nosso acanhado 

Espírito, geralmente em conflito por verificarmos 

ainda tanta dor e tanto sofrimento pelo mundo, e não 

somente dentro do nosso estreito convívio familiar, 

pelos sublimes exemplos de Bondade e Amor que 

vertem das mãos das gloriosas Almas que vieram ao 

Plano dos mortais com destemor e com o exclusivo 

desejo de ver a Terra inteira brilhar, pela benção Do 

Evangelho de Jesus. 

LAMENNAIS                                      
Vivaldo P. S. Filho (médium)                         

(Salvador/BA, 16 de abril de 2017) 

Domingo de Páscoa. 
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___________ 

Revista Espírita, Julho de 1865, França. 

   A religião espiritualista – é preciso não esquecer - é a 

alma do cristianismo. Em meio do materialismo, do culto 

protestante e católico, o cardeal Wiseman ousou 

proclamar a alma antes do corpo, o espírito antes da 

letra. Esses tipos de audácia são raros nos dois cleros, 

e, com efeito, é um espetáculo insólito o ato de fé do 

cardeal Wiseman. Aliás, seria estranho que um espírito 

tão culto, tão elevado quanto o do eminente cardeal 

tivesse visto no Espiritismo uma fé rebelde aos ensinos 

da mais pura moral Cristã; nós espíritas aplaudiríamos  

bastante a essa confiança afastada de todo respeito 

humano, de todo escrúpulo mundano. Não é um 

encorajamento a voz de um agonizante tão distinto? Não 

é um aviso para o futuro? Uma promessa de que,  com 

a boa vontade tanto pregada pelo Evangelho,  só há uma 

verdade contida na prática da caridade e da crença na 

imortalidade da alma? Outras vozes não menos sagradas 

proclamam diariamente nossa verdade imortal. É um 

hosana sublime que cantam os homens visitados pelo 

Espírito, hosana tão puro, tão entusiasta quanto o das 

almas visitadas por Jesus.  

   Nós mesmos, almas em sofrimento, não afastamos de 

nós a lembrança que nos chega, e no purgatório que 

padecemos, escutemos as vozes dos que nos fazem ver 

o além.  

Ditado por: LAMENNAIS. (Méd., Sr. A. Didier.) 

Fonte: Allan Kardec: “Revista Espírita”, Ano VIII, Julho de 1865, 

tradução de Evandro Noleto Bezerra, Editora FEB, 1ª edição, 2004. 
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___________ 

Lamennais (1782-1854) 

Quem estuda os fatos narrados na Revista Espírita, 

publicação que divulga as pesquisas da Sociedade 

Parisiense de Estudos Espíritas, surpreende-se com a 

quantidade e, sobretudo, com a qualidade dos textos 

escritos por Lamennais. Todavia, a vida e a obra desse 

excelente escritor não são conhecidas do público 

espírita brasileiro. 

Quem foi Lamennais? Esta foi uma pergunta que fiz a 

mim mesmo, diante da riqueza intelectual que ele nos 

legou. Procuro aqui, investigo ali, até que cheguei à 

Enciclopédia Britânica, na qual constam respingos de 

sua obra. 

Primeiramente, é preciso caracterizá-lo como um 

escritor de primeira linha, um desses homens de 

vanguarda, que alcança com o raio da sua visão séculos 

à sua frente. 

Lamennais foi um sacerdote francês, filósofo e escritor 

político que passou à História como uma das mais 

controvertidas personagens da Igreja católica francesa. 

Nasceu em St. Maio, a 19 de junho de 1782, em uma 

família burguesa com forte simpatia pelo liberalismo, 

fato que não passou despercebido pela gloriosa 

Revolução Francesa. Vivendo em época de tamanha 

efervescência, não poderia colocar-se à margem da 

História, sem definições, em neutralidade, mesmo 

porque, em muitas ocasiões, neutralidade é sinônimo 

de incompetência, e esse não era o seu estilo. Homem 
de rara inteligência, sem emoções sonolentas, uniu-se 

a seu irmão mais velho, Jean, para promover uma 
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revisão no Catolicismo, pois o considerava um dos 

pontos básicos para a regeneração da sociedade. 

Após a restauração da Igreja da França por parte de 

Napoleão, Lamennais e seu irmão delinearam um 

programa reformador através das Reflexões sobre o 

estado da Igreja da França durante o Século XVIII e 
sua situação atual e, no apogeu do conflito instalado 

entre o Imperador e o papado, eles fizeram histórica 

defesa do Ultramontanismo (sistema dos que são 

favoráveis à autoridade absoluta do Papa em matéria 

temporal e espiritual), em Tradição da Igreja na 

instituição dos bispos. 

Durante os cem dias finais do reinado de Napoleão, 

Lamennais esteve exilado na Inglaterra, retornando à 
França posteriormente, incentivado por amigos e 

admiradores de suas ideias, ocasião em que é ordenado 

sacerdote. Em 1816, um ano após, publicou o seu 

primeiro volume do Ensaio sobre a indiferença em 

matéria de religião, com o qual atingiu grande 

repercussão devido às brilhantes idéias ali 

apresentadas em estilo claro e viril, bem como pela 

novidade de sua apologia. 

O apelo à autoridade da tradição e do consenso geral 

em contraste com o individualismo dos julgamentos 

privados foi a tônica do seu discurso. Os volumes que 

se seguiram ao Ensaio foram vistos com grande 

apreensão pelos antigos teólogos. Apesar disso, o 

círculo de admiradores de Lamennais crescia, formando 

à sua volta compacto grupo de discípulos. O escritor 

atacou o galicismo (francesismo) dos bispos e a 

monarquia, e em seu livro Do progresso da Revolução e 

da Guerra contra a Igreja (1829) defende claramente a 

união do Catolicismo com a política liberalista. 

Após a revolução de julho de 1830, fundou o jornal 

L'avenir, em colaboração com Lacordaire, Charles 
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Montalembert e um grupo de entusiastas escritores 

católicos liberais. O jornal, ardente defensor dos 

princípios democráticos e da separação da Igreja do 

Estado, logo atraiu para si as críticas da Igreja e do 

Governo de Louis Philippe, apesar do ideal 

ultramontanista que o caracterizava. 

O papa Gregório XVI, aferrado às ideias tradicionalistas 

da Igreja, não aceitou o discurso revolucionário do 

jornal, sendo esta a causa determinante do seu 

fechamento em novembro de 1831. Apelos feitos às 

autoridades eclesiásticas no sentido de reverter a 

situação não surtiram nenhum efeito; pelo contrário, 

através da encíclica Mirari vos, os princípios de 

Lamennais e dos seus seguidores foram condenados 

em agosto de 1832. 

Os católicos liberais julgaram por bem ignorar a 

condenação, mas o líder preferiu acatá-la. O grande 

sonho de ver o catolicismo caminhando de braços 

dados com a liberdade de expressão estava desfeito, ou 

melhor, tornara-se um pesadelo, pois em tempos de 

repressão aqueles que clamam por liberdade são 

sempre perseguidos. 

Em 1834, Lamennais lança nas páginas de um novo 

livro, Palavras de um crente, e logo a seguir em Casos 

de Roma (1836), todo o seu inconformismo, fazendo 

surgir no meio religioso católico e no meio político 

pequeno apocalipse, devido às robustas críticas e 

ataques ao papado e às monarquias européias. A 

indignação, infundada como se sabe, tomou conta do 

papado que, para conter aquele causador de úlceras e 

gastrites nos delicados e abastados intestinos 

monárquicos e religiosos, divulgou outra encíclica, 

Singulari nos, condenando a doutrina do incansável 

pensador. 
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Em momentos assim, o homem tem a noção exata da 

amizade que seus amigos lhe devotam. Lacordaire 

rompeu com ele, preferindo a mordaça que lhe 

impuseram. A Igreja, que sempre se julgou dona dos 

ensinamentos do Cristo, exigia também a posse da 

palavra e do silêncio de seus trabalhadores. A lucidez 

de Lamennais não o permitiu escravizar-se. 

O escritor já esperava aquele gesto torpe da Igreja, 

bem ao estilo dos urubus, que se satisfazem com 

vísceras em decomposição e não entendem como um 

colibri é capaz de sobreviver com néctar açucarado de 

flores. Urubus e colibris não podem, portanto, 

pertencer a uma mesma associação, sob pena de uns 

ou outros mudarem de hábitos. 

Para um homem com a sua fibra, o cabresto, embora 

de veludo, era um ornamento insuportável a comprimir 

sua indocilidade. As ideias socialistas que cultivava, 

fruto de reflexões sobre a justiça e a liberdade, não 

admitiam que ele se rendesse ao servilismo, que fosse 

um limpa-babados de mãos trêmulas, deslizando sobre 

a seda de falsos religiosos. Palavras cortantes como um 

sabre, hábitos de samurai, coragem para suprir a quem 

dela necessitasse, empunhou a mais poderosa de todas 

as armas, a caneta, com a dignidade e a firmeza de um 

Guevara. Valente em vida, era previsível que mesmo 

com a morte não viesse a ser subjugado, abdicando 

dos preciosos dons de guerrilheiro. 

Um homem não é apenas um homem. É uma voz, uma 

vontade, um aríete quando quer destruir sistemas 

opressores. É sempre mais sábio fazer a História que 

permitir que outros a deturpem. Lamennais foi o tipo 

de homem que não baixava as orelhas sob o urro de 

um lobo, nem salivava diante de um prato de lentilhas 

que lhe ofertassem em troca do seu silêncio. Um 
homem simplesmente, como o serão todos, quando 

tocados pelas corajosas mãos da justiça. Um digno 
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representante da raça humana, lutando contra tantos 

desumanos. Se me pedissem um adjetivo para 

caracterizar tão invulgar espécime, não vacilaria em 

defini-lo como indomável. Tudo o mais que se diga em 

contrário terá sido mera intriga, abjeta e mal cheirosa 

artimanha da oposição. 

A partir de então, o colibri, melhor dizendo, o escritor, 

dedicou-se à causa do povo e, qual foice afiada sobre 

ervas daninhas, fez valer a vez e a voz dos ideais 

republicanos e socialistas. São obras desse período: O 

livro do povo (1838), O escravo moderno (1839) e 

Esboço de uma filosofia (1841 a 1846), além de outros 

trabalhos puramente literários. 

Fracassada a revolução de 1848, feita pelos socialistas 
para tomar o poder e defender as conquistas do 

proletariado, Lamennais tornou-se um membro 

proeminente da Assembléia Constituinte, mas as 

eleições presidenciais que levaram Luís Napoleão ao 

poder colocaram a última pá de cal sobre suas 

pretensões de uma França mais justa e mais livre. 

A 27 de fevereiro de 1854, o escritor morre em Paris, 

havendo recusado a reconciliar-se com a Igreja. Foi seu 

último desejo ser enterrado como indigente. 

Transferia-se para o plano espiritual a fim de continuar 

a luta, Hugues Félicité Robert Lamennais, um demolidor 

de injustiças. 

 

Lamennais, pelo volume de trabalho e a frequência com 

que respondia as perguntas e questões propostas na 

Sociedade Parisiense, deve ter sido uma espécie de 
funcionário de plantão, sempre pesquisando e 

acompanhando os estudos que por lá se desenvolviam. 

Escolhemos como representação do seu trabalho a 

resposta dada por ele no dia 7 de fevereiro de 1862, 
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reproduzida mais tarde na Revista espírita do mesmo 

ano e em O Evangelho segundo o Espiritismo. 

Eis a pergunta que motivou a resposta a que aludimos: 

— Um homem está em perigo de morte; para o salvar é 

preciso arriscar a vida; sabe-se, porém, que aquele é 

um malfeitor e que, se for salvo, poderá cometer novos 

crimes. Apesar disso devemos arriscar-nos para o 

salvar? 

— (...) Credes que é apenas da morte que se irá 

arrancar esse infeliz? Talvez seja de toda a sua vida 
passada. Pois, imaginai: nestes rápidos instantes que 

lhe arrebatam seus últimos minutos de vida, o homem 

perdido volta-se sobre sua vida passada, ou melhor, ela 

se apresenta diante dele. Talvez a morte esteja 

chegando cedo demais para ele; a reencarnação poderá 

ser terrível. Lançai-vos, pois, homens, vós que a ciência 

espírita esclareceu; lançai-vos, arrancai-o de sua 

condenação. Então, talvez esse homem, que morreria 

insultando-vos, irá atirar-se em vossos braços. Em todo 

caso, não é preciso que vos pergunteis se deveis ou 

não fazer isso: é preciso ir em socorro dele, pois, 

salvando-o, obedecereis a esta voz do coração que vos 

diz: "Podes salvá-lo: salva-o". 

Lamennais defende nesse texto a caridade também 

para com os criminosos, parcela esquecida, 

geralmente, pelas preces e pela caridade de muitos. 

Isso prova a grandeza do seu caráter e a nobreza de 

sua alma. Temos neste Espírito um dos mais vibrantes 

defensores das ideias espíritas e dos maiores 

colaboradores na difusão delas. Que sua coragem possa 

contagiar-nos a todos. 

Luiz G. Pinheiro 

A fonte do texto (acima) de Luiz G. Pinheiro: 
http://acasadoespiritismo.com.br/esponline/semeadoresverdade/15%20lamennais.htm 

http://acasadoespiritismo.com.br/esponline/semeadoresverdade/15%20lamennais.htm
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_____________________ 

   Nota do médium: A preciosa biografia acima foi 

acessada da Internet em 12/04/2017, apenas tendo sido 

realizada por mim uma rápida revisão de acentuação, 

algum tempo após termos recebido a orientação de 

André Luiz para a produção desta Série de Livros 

Mediúnicos, com a observação de que este do grande 

Lamennais será seguido pelo Livro de # 36: 

, isto, sem que antes eu tivesse 

qualquer noção da biografia de ambos. 
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FIM DA PRIMEIRA PARTE  

DO LIVRO 

 

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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______________ 

André Luiz Entrevista:                              

                                      

Estamos no Mundo de maneira psicológica diversa 

uns dos outros, embora sempre contando pela 

disposição de todos para a execução de nossas 

tarefas, particulares ou coletivas, numa perfeita 

alusão ao Cosmos, que age e interage mediante 

equações perfeitamente ajustadas com a                            

Lei de Solidariedade Universal.                  

______________  

ENTREVISTA CONCEDIDA EM 17 DE ABRIL DE 2017.                 
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1) Meu bom homem de Deus! É de enternecer 

qualquer coração ignorante, assim quanto o 

meu mesmo, lhe ver e lhe ouvir dissertar sobre 

a nossa tremenda necessidade de alertar aos 

jovens e aos adolescentes sobre os perigos 

gigantescos que pairam sobre as suas 

esperançosas cabeças, compreendendo que 

estes nossos modestos apontamentos serão 

estudados não apenas pelos seus pais e seus 

responsáveis, como por eles mesmos, já tão 

afeiçoados com as ferramentas preciosas e 

necessárias da Internet... Por isso mesmo, lhe 

agradeço por tamanha caridade e lhe convido 

a falar mais sobre o assunto que tanto tem 

causado temeridade a quem necessariamente 

já deveria estar imune contra o egoísmo e a 

leviandade, visto que somente pelo fato de os 

terem sobre a sua responsabilidade já seria 

um motivo mais que justo de aprender com as 

verdades que, infelizmente, tem nos causado 

tanta dor e tanta angustia. 
 

R- André, meu irmão! as suas firmes 

palavras, conduzem-me a refletir ainda mais 

sobre a enorme necessidade que todos nós 

temos diante desse terrível flagelo moral que 

se abate sobre a vida humana de uma maneira 

geral, pois só não ver o que realmente está 

acontecendo quem realmente não quer ver... 
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Não podemos ficar alheios ao que tem sido 

jogado sobre a mente e o coração, 

geralmente muito indefesos, das nossas 

crianças, adolescentes, e jovens de todas as 

idades, visto que quanto mais tempo levarmos 

para tomar uma atitude em favor deles menos 

tempo eles terão para se sair do grave 

problema: drogas de todos os tipos, assédio 

sexual, luxo descabido, e materialidade de 

toda a sorte, verificando em cada um deles, 

sem que venhamos a pestanejar, um de nós 

que, no passado, não tivemos ninguém a nos 

orientar e a nos conduzir pela vida, pelo menos 

da maneira correta. 

 

“Estamos presos em um mundo atormentado pela 

dor, mas quando o homem tem forças para sonhar 

ele pode libertar sua alma e voar.”  
  

- Elvis Presley, na canção “IF I CAN DREAM”, 1968. 

 



                    Livro # 35: “BATE-PAPO COM LAMENNAIS” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 115 

Ed.  e-book: 
2017-21  

Que me perdoem os intelectuais, mas não há 

como fomentar o bem no coração deles, dos 

jovens de uma maneira geral, sem uma 

disciplinada educação Religiosa, seja ela qual 

for, pois, diante do que temos observado, não 

veremos a felicidade em seus semblantes sem 

que a consciência de um Deus Bom e de um 

Deus Vivo e Real seja-lhes apresentada de 

maneira racional e animada, pois que a 

alegria não lhes abandonou ainda, e nem 

tão pouco a esperança!... 
 

E neste esforço geral, vemos a Doutrina 

Espírita como uma evocação natural para que 

possamos todos nós, e eles em particular, 

compreender que a Vida Continua Sempre, 

embora precisemos tratá-la, aqui, como se 

fosse o nosso último suspiro de existência, 

visto que não adianta muito mostrar a eles, ou 

a quem for, uma Eternidade Bela e Perfeita 

sem o pressuposto de uma vida perfeita e bela 

ainda na Terra, quando já sabemos que um 

Plano Dimensional está fundamentalmente 

associado a outro ou a outros. 
 

Sem Jesus Cristo, em qualquer situação de 

nossas vidas, em qualquer crença que 

abracemos por índole e gosto, não haverá 

uma paz perfeita entre os seres humanos da 

Terra..., enfim, para qualquer ponto da vida 

planetária que nos dirijamos, deveremos estar 

conscientes de que as luminosas palavras do 



                    Livro # 35: “BATE-PAPO COM LAMENNAIS” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 116 

Ed.  e-book: 
2017-21  

Divino Salvador nos abrirão as portas do 

coração das criaturas, tanto para darmos 

como para recebermos amor. 
 

Respeitemos todas as diferenças, é claro, pois 

que todos nós somos irmãos, mas não nos 

encabulemos diante da extrema e profunda 

necessidade de apresentarmos o Cristo Amado 

ao Mundo terreno, quando sabemos que Ele é 

o Caminho, a Verdade e a Vida (Jo 14,6). 
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2) Que pensar das pessoas que não creem na 

existência de Deus, e nem tão pouco na de 

Jesus Cristo? 
 

R- Para estes, precisamos rogar a assistência 

dos Bons Espíritos para que em algum 

momento, ainda na Terra, possam enxergar as 

suas vidas pela ótica da Imortalidade, quando, 

em verdade, temos conhecimento de que há 

inumeráveis irmãos ateus que fazem mais 

caridade, até mesmo, do que aqueles que se 

dizem adeptos-fiéis de crenças Cristãs. 
 

Mas eu entendo muito bem a proposta de sua 

pergunta, estimado André Luiz...  
 

Fica-nos a interrogação de como se sairão na 

vida os filhos e filhas de pessoas que não tem 

uma crença determinada, ou mesmo nem 

acreditam que Jesus Cristo tenha realmente 

existido?!...  
 

O nosso trabalho, enquanto adeptos do 

Espiritismo, ficará um tanto a desejar nestes 

casos, pois como dizem por aí: tal pai tal 

filho..., entretanto, não podemos deixar de 

verificar que a nossa vida não se resume a um 

único círculo doméstico ou familiar, quando 

sabemos que a psicologia dos seres que estão 

encarnados, quanto dos desencarnados, se 

desenvolve de maneira multidisciplinar e 

como num jogo fascinante de xadrez, onde 
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cada peça se ajusta ao conjunto, embora a 

jogada dependa, invariavelmente, de cada 

passo do jogador. 
 

Ou seja, os Espíritos são livres para se 

movimentar dentro do conjunto humano a que 

foi trazido a viver e a experimentar pela 

reencarnação, essencialmente programada ou 

não, ou aos grupos familiares aos quais estão 

subordinados por questões consanguíneas, 

mas a sua personalidade, que é ALMA dos 

mortais, é que fará toda a diferença no seu 

caminhar, no desenrolar de sua existência. 
 

Em qualquer situação que venhamos a nos 

deparar, o certo será procurar fazer o nosso 

melhor dentro das Disciplinas Espirituais que 

já tomamos conhecimento pelo Espiritismo, 

por exemplo, deixando a cargo do Todo-

Bondade o resultado do nosso esforço junto 

aos nossos companheiros e companheiras de 

experiência planetária, quando mais uma vez, 

e sempre, somos levados a evocar apalavra do 

sublime Senhor da Vida: “A cada um será 

dado segundo as suas obras” 

 

3) Podemos falar sobre Mediunidade? 
 

R- Por que não?  

   Aliás, este é um assunto envolvente e que 

chama muito a atenção dos nossos jovens, de 
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uma maneira geral, quando sabemos que o 

Mundo dos Espíritos, e os seus mecanismos de 

conectividade com o Plano-Terra, faz a cabeça 

de muita gente pelo seu natural meio atrativo: 

o da Tecnologia, quando temos o exemplo dos 

empolgantes filmes de ficção-cientifica do 

cinema Hollywoodiano. 

 

4) Como conciliar o estudo curricular com a tarefa 

na mediunidade, quando o caso ocorrer com 

pessoas com idade superior a dezoito anos e 

inferior aos vinte? 
 

R- Particularmente, eu sou de parecer que a 

tarefa na mediunidade, quando no seu 

desabrochar psíquico, deva ocorrer desde os 

12 anos de idade... Naturalmente, que se 

levando em consideração a maturidade 

intelectual e moral do jovem ou adolescente e 

quando seguido de um acompanhamento 

muito próximo dos seus pais ou responsáveis, 

sem contar que isto não deva ser motivo 

de conflito com as leis de proteção à 

criança, jovem e adolescente de cada 

região do planeta.  
 

É público e notório, o quanto esse pessoal 

jovem, cheio de vitalidade e encantamentos 

psicológicos, está habilitado a participar 

ativamente da sua vida social, comunitária, 
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política, religiosa, e por que não da Espiritual 

do mundo carnal?...  
 

Por isso, e já os visualizando com um potencial 

maravilhoso de pesquisa – pois que são 

curiosos por natureza! – Risos. –, é que somos 

integralmente favoráveis que ingressem o 

quanto antes nas tarefas que dizem respeito 

ao seu Aprimoramento Espiritual, seja em 

tarefas de socorro e de assistência magnética 

aos desencarnados ou aos encarnados, pelo 

Serviço de Desobsessão, quanto na mediação 

Entre os Dois Mundos como alegres e muito 

vivos interpretes das Mensagens Consoladoras 

e de Elevação Moral, neste caso como médiuns 

de psicografia, por exemplo. 
 

 
 

Quanto ao fato de isso vir a lhes provocar 

alguma dificuldade curricular, seja na escola 
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ou na faculdade, nem passa pela minha cabeça 

que eles possam ser tão indisciplinados assim, 

quando os vemos, pela televisão ou pela 

internet, realizarem verdadeiras pirotecnias na 

execução de suas tarefas profissionais e/ou 

escolares, mesmo porque o trabalho com 

Jesus somente haverá de lhes facultar paz, 

saúde, e luz, realizáveis não mais que uma 

ou duas horas por semana, e quando muito 

apertados de tempo em suas ricas agendas: 

por que não disporem de duas poucas horinhas 

por mês?!... (Risos). 

 

Se pensarmos bem nisto, o Espiritismo está 

plenamente carente de criaturas que se 

envolvam em suas tarefas com o frescor 

necessário e a mente aberta para as novas 
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formas de se pensar e de se viver a Terceira 

Revelação...  
 

Temos um exemplo curioso quando há umas 

poucas semanas atrás, sem que ele nos 

percebesse a presença astral, vimos o nosso 

médium Vivaldo adentrar um determinado 

Centro Espírita de Salvador, na Bahia, quando, 

lamentavelmente, o percebermos sentir-se 

profundamente constrangido por força de um 

grande calafrio interior, como se o seu 

adestrado Espírito tivesse acabado de adentrar 

os pórticos de um largo e sinistro sarcófago, a 

irradiar para as suas entranhas físico-astrais a 

frieza inexpugnável do mortos-vivos. 
 

Disso, podemos tirar algum aprendizado, o 

amigo não acha?... 

 

Se continuarmos a interditar a vida dos nossos 

adolescentes e jovens dentro de nossa 

, desfavorecendo eles quando mais 

necessitam de nosso apoio para que venham a 
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nos ajudar caridosamente & alegremente no 

ambiente mediúnico do Espiritismo, vamos 

nos complicar ainda mais com isso, oferecendo 

aos inimigos da Causa-Espírita: Com Jesus, 

Kardec & Chico Xavier, todo o tipo de 

munição para que eles vejam sinistramente as 

portas dos Centros Espíritas se fecharem, pois 

que a velhice – numa respeitosa alusão aos 

que muito já fizeram por nós no passado! - já 

está com os seus dias contados sobre a face 

do Mundo Material. 

_______________ 

   Muito obrigado, bondoso Mentor! nos despedimos 

aqui, rogando ao Senhor Jesus lhe conceda muitos 

anos de vida sobre a Terra, para que possas 

continuar nessa sua generosa campanha em nome 

da tolerância e da fraternidade. 

   Quanto a nós, eu e o médium, vamos buscar forças 

Em Deus para termos coragem e sabedoria para 

realizarmos a próxima Entrevista com o seu eterno 

companheiro de lutas libertadoras, no Livro: “Um 

Bate-Papo com Lacordaire”. 

   Como sabemos: A Vida Continua!... 

André Luiz (Espírito)                                                           

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

Entrevista Revista & Ampliada em 17/05/2021. 
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   Nota do médium: O conteúdo original se mantém 

intacto, mas com alguns acréscimos textuais, visto que 

a nossa Revisão & Ampliação se deu para melhorar a 

sua redação-original, mas claro que com as algumas 

necessárias adaptações para que o texto original fique 

mais claro, para um melhor entendimento por parte do 

nosso leitor e leitora, aliás, como vemos, o seu texto 

continua atualíssimo.  

   Que Jesus abençoe a Lamennais. 
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________________ 

 

 

Eu sou o Caminho, a Verdade  

e a Vida. 

– Jesus (João 14,6) 

________________ 
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_________________________ 

“Os Números são a Linguagem 

Universal ofertada por Deus aos 

humanos como confirmação da 

verdade.” 

– Santo Agostinho                             

(354–430 d.C.) 

_________________________ 

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

   A coisa aconteceu por acaso. Descobriu-se 

utilizando-se técnicas de criptografia que 

acontecimentos importantes estavam presentes na 

Bíblia de forma criptografada. Passou-se então a 

investigar mais detidamente o assunto, e constatou-

se que mais e mais fatos estavam previstos de forma 

oculta na Bíblia, principalmente no TORAH, o 

Pentateuco ou os primeiros livros da Bíblia escritos 

por Moisés. O Pentágono pesquisou o assunto e 

criou-se até um programa de computador que ai 

sim revelou de forma inquestionável e 

reconhecida pelos cientistas, que de fato a Bíblia 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aur%C3%A9lio_Agostinho
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era um código que tinha a previsão dos 

acontecimentos futuros. 

_________________ 

 

Francisco Cândido Xavier:  

A Reencarnação de Abraão, Moisés, João Batista (esta foi 

“Múltipla” com João Evangelista),  e a de Allan Kardec. 

   

   _________________ 

   Baseado nessa descoberta, foi constatado com 

antecedência de mais de um ano, o assassinado do 

primeiro ministro de Israel, Yitzhak Rabin, e 

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

e de fato foi assassinado um ano depois de 

acordo com o que fora previsto no código 

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

permaneceu oculto. Agora, decifrado com ajuda do 

computador, poderá vir a revelar nosso futuro. 
 

 
 

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

 
 

   O código foi descoberto por um matemático 

israelense, que provou o fato publicando as 

provas num jornal científico de renome, e 

confirmado por matemáticos famosos no 

mundo todo. 
 

   O livro publicado sobre esse assunto é a primeira 

descrição completa de uma descoberta científica que 

pode vir a mudar o mundo, relatada por um repórter 

cético, não-religioso, que acabou fazendo parte da 

história. 
 

   O código de três mil anos de idade prevê fatos que 

aconteceram milhares de anos depois de a Bíblia ter 

sido escrita. Prevê assassinato dos dois Kennedy, a 

bomba da cidade de Oklahoma, a eleição de Bill 

Clinton - tudo desde a Segunda Guerra Mundial até 

Watergate, do Holocausto a Hiroshima, da chegada 
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do homem à Lua até a colisão de um cometa com 

Júpiter. 
 

    
 

Coube aos investigadores científicos internacionais 

averiguar a autenticidade dos códigos secretos na 

Bíblia... No Brasil, senão aos veneráveis estudiosos 

do Espiritismo, com certeza que caberá aos sérios e 

competentes acadêmicos a tarefa de dar 

notoriedade aos sagrados Códigos Secretos                  
de Deus na Terceira Revelação. 

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

biblia.html    

    
(Artigo acessado da Internet pelo médium em 16/12/2016,                                                     

e devidamente adaptado para aqui). 
_________________________ 

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

Allan Kardec e Chico Xavier 

 

Allan Kardec: A Reencarnação Passada de 

Francisco Cândido Xavier:                                         

O Espírito da Verdade                                   
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   NÃO PODEMOS PRESCINDIR DOS APONTAMENTOS ABAIXO, 

PARA MAIS UMA VEZ VIRMOS A REALÇAR TODA A PROCEDENCIA 

DIVINA DA MEDIUNIDADE DE SÃO LUIS DE FRANÇA, AGORA 

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

QUANDO PROCURAMOS, ANTES DE TUDO, DESTACAR A OBRA DO 

ESPÍRITISMO, POR ALLAN KARDEC E FRANCISCO CÂNDIDO 

XAVIER, JÁ QUE AMBAS AS PERSONAGENS SE FAZEM PRESENTES EM 

TODO O CONJUNTO DE REVELAÇÕES MATEMÁTICO-ESPIRITUAIS QUE 

ATÉ AGORA TEM SIDO DISPONIBILIZADAS PELA BONDADE DE NOSSO 

SENHOR JESUS CRISTO.  

– ANDRÉ LUIZ (ESPÍRITO) 

 

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

septenária é por causa da perfeição que se celebra nos dons 

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

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

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

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

aventurados.” 

 

– Santo Agostinho 

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

Fazendo, Lisboa, Verbo, 1974. 

_________________ 
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   Procurando fortalecer o nosso serviço de estudo mediúnico e de 

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

ao nosso encontro direto com os leitores encarnados um pouco mais 

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

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

mas muito sugestivo extrato, que cremos será de grande valia 

para que os nossos devotados espíritas, pesquisadores e religiosos, 

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

qualquer, não terão condições de estudar mais detidamente o livro 

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

confiabilidade das palavras dos Benfeitores Espirituais 

(desencarnados e encarnados – estes últimos, em estado de 

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

reencarnação atual de São Luis de França: 

   Agora nos perguntamos: “Será realmente que esses dados 

histórico-matemáticos seriam “apenas” uma mera 

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

acaso, verdadeiramente, não existe. 

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

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

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

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

Lucas, seja ele material ou moral, sem qualquer desfavorecimento 

descabido para com outros irmãos de serviços mediúnicos ou mesmo 

a qualquer ensejo de favorecimento especial à sua própria 

personalidade espiritual, vejamos que o próprio Senhor Jesus nos 

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

   É de todo certo que muitos apressadinhos (os espíritas, 

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

verdadeiros “fiscalizadores” do Espiritismo-Experimental, bravios, 

irritadiços e arrogantes, questionando a incontestável realidade dos 

fatos até aqui apresentados de maneira positiva pela Falange do 

Espírito da Verdade, tentando passar para os demais a condição 

de “imprecisão”, se é que isto possa ser possível, das nossas 
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evidências matemáticas, exatamente por acreditarem que “outros 

tantos milhões de criaturas encarnadas no solo da Terra também 

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

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

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

alusão à sua condição de principal Provedor Genético da 

Sagrada Genealogia do Cristo, assunto este já muito bem 

(matematicamente) documentado na maioria das suas 34 obras 

anteriores. 

 

   Se por um lado esta ocorrência se torna evidente, já que é muito 

natural pensar desse modo, por outro, solicitaremos aos possíveis 

contraditores de nosso serviço mediúnico que apresentem alguma 

outra pessoa que seja, também, médium de variadas faculdades 

psíquicas, e que, evidentemente, nos traga o conjunto de 

características matemático-mediúnicas que foram produzidas e 

apresentadas até o presente momento, em seu conjunto numa 

impressionante coleção, agora, de 35 livros de inquestionável 

valor doutrinário para o Espiritismo, versando de maneira clara, 

racional, e objetiva, sobre temas matemático-transcendentais 

(Os Sinais & Códigos Secretos de Deus no Espiritismo) que 

chegam a confundir até mesmo os mais excelentes investigadores da 

Reencarnação, da Mediunidade e da Vida Espírita, e que, a rigor, 
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esteja suficientemente capacitada para verter do Mais Alto, de um só 

golpe, toda esta imensa quantidade de informações filosóficas, 

científicas e religiosas que fazem parte tanto da obra original “SÃO 

LUIS IX”, quanto do seu Portfólio São Luis IX (“A Reencarnação 

Programada & Múltipla na Obra São Luis IX”), sobre o tema da 

VOLTA de São Luis de França. 

________________ 

 

________________ 

   Por este mesmo motivo que, particularmente, nos acautelamos no 

sentido de trazer aos nossos modestos estudos o que podemos 

caracterizar como: “cruzamento de datas e acontecimentos 

matemáticos específicos” que marcaram não apenas a vida 

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

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

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

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

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

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

mesmo assunto, embora de maneira diversificada, como o exemplo 

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

Davi), num entrelaçamento aritmético assustadoramente 
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perfeito com os escritos dos Profetas hebreus, dos 

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

facultando desse modo uma maior precisão numérico-

circunstancial em torno da “Aritmética Reencarnacionista” 

aqui em exposição, e um mapa matemático perfeito indicando as 

suas programações reencarnatórias, mediante cálculos precisos, 

embora muito simples de serem feitos. 

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

mediúnica do nosso tarefeiro encarnado, abstração feita de sua vida 

quase apostolar, quase de insulamento e demasiadamente sofrida 

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

disposição diuturnamente, e agora na produção do presente trabalho, 

faz com que todos nós venhamos a meditar com profundo carinho no 

que os Agentes da Luz estão a lecionar da Vida Maior para a Vida 

Material de meus irmãos. 

   Por outro lado, pela surpreendente semelhança do talhe facial 

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

Filho e São Luis, como apresentado nas fotografias que ilustram esse 

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

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

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

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

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

evidente nos registros fotográficos (imagens/gravuras de época) 

de ontem quanto do hoje, podemos ficar tranqüilos em relação 

ao testemunho prosopográfico dos personagens em análise, 

tanto do passado quanto do presente (qualquer perícia mais 

aprofundada neste campo da técnica policial e criminalística deverá 

levar em consideração outros tantos aspectos de natureza 

Mediúnica, Médica, e forçosamente Matemática, como é nosso 

caso aqui!), configurando assim mais uma prova material, 

mesmo que circunstancial, e documental, particularmente em 

torno da “Reencarnação Programada da Família Real de 

França” do século XIII, assim como a do século XVII – como 
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apresentado de maneira consistente no livro: “A Reencarnação 

Programada & Múltipla na Obra São Luis IX”. 

    

     

Segundo os nossos Amigos Espirituais, o saudoso médium Ranieri 

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

de Gutenberg, O pai da Imprensa. 

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

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

Revista & Ampliada de 05/2021, do Livro: “BATE-PAPO COM 

LAMENNAIS”. 
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Segundo nos informa o Espírito Rafael A. Ranieri (que quando encarnado, 

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

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

estudos da Reencarnação, visto que está aparelhada por diversas 

ferramentas matemáticas que poderão elucidar alguns dos grandes 

“enigmas” sobre as Vidas Sucessivas. 

_________________ 

Numa análise estritamente científica, e até mesmo 

doutrinária, com total isenção de animo, qualquer sério 

estudioso da Reencarnação verificará que o que estamos 

assistindo aqui é um caso (matematicamente)                    

comprovado de Vidas Sucessivas!!  

_________________ 
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FIM DA SEGUNDA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelo Espírito André Luiz                                                     

Com  
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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:  

 

“BATE-PAPO COM LAMENNAIS”  

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

_________________ 

  

- 1ª. versão:  04/2017 

- 2ª. versão, Revista & Ampliada: 05/2021.                                                                                 

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

No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fvivaldoespiritismo.wixsite.com%2Fmediunidade-e-jesus%3Ffbclid%3DIwAR2s4Ww7ZRnJN_SMebG3XI-S8CLD-bdpU2568_plxWS-pYNmLzZUrFXRx_o&h=AT3pPotf-noim1IbIvOqt5R9V0-M92IWp58PBPQa3PoeuwdpYqeZUZcn3fvERY7ed9_83qYnRp0o05sfjONjXZqBrh54dx59D2_FOLfKi9JFKchn2Re71WtBA4FXl87U4Gnm&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1tRBbKkefPFUSlUDsBig1L6_XySziQ20VAnfYPNhiqGZ478wjt8gsJUET1KUOc1SzgWVsSPzNpXJzEXNVzJJ3hkQE98ZX70AQLfQRqljGFuvougD4ZSd6vOovyZNloUCfh-0jl9-9xrkUMvtivyDV5LbpNfW4oLW61yVGv1m9wZkAXMSC5_TR0Mb_7gtFwTvs8tnM-kNh-LQzFrAjV7anNMQ
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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:      

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

No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo                                  

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

 

http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus
http://www.facebook.com/vivaldo.psfilho
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Leia, estude e divulgue as obras da lavra mediúnica de:  
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BY A FALANGE DA VERDADE 

_________________ 

  

BRILHA O SOL, A CALMARIA TEM FORÇA DE LEI, 

A NOITE ESTRELADA NOS ENVOLVE NA PAIXÃO, 
MAS SOMENTE A GLÓRIA DO CÉU PODE NOS 

OFERECER A PERFEITA FELICIDADE, POIS 
SOMENTE DEUS É CAPAZ DE NOS DAR A VIDA 

TRIUNFANTE, EM JESUS CRISTO! 
 

O EVANGELHO É A NOSSA SALVAÇÃO. 

 

Espírito Chiquinha Gonzaga 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 17 de abril de 2017) 

 
By André Luiz/A FALANGE DA VERDADE – SEM FINS LUCRATIVOS – 04/2017.  

(Obra Revista & Ampliada em 05/2021)  


