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A PARTIR DA INCOMPARÁVEL OBRA                          

DE FRANCISCO C. XAVIER! 

 

Um Estudo sobre as Leis Morais da Vida sob                 

a ótica da Mediunidade com Jesus Cristo. 
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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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________________ 

"O Profeta (Jesus) não se deixava seduzir 

pelas grandes promessas que lhe faziam com 
referência ao seu futuro material. Jamais 

temperava a sua palavra de verdade com as 

conveniências do comodismo da época. 
Apesar de magnânimo para com todas as 

faltas alheias, combatia o mal com tão intenso 
ardor, que para logo se fazia objeto de 

hostilidade para todas as intenções 
inconfessáveis". 

 

 

– Humberto de Campos 

(Extrato do Livro: "Boa Nova", Esp. Humberto de Campos, por 

Chico Xavier, capítulo 14, A lição a Nicodemos – 3ª. edição 
especial – 2ª. reimpressão – Editora FEB, 2008). 

________________ 
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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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Allan Kardec e sua reencarnação futura como Chico Xavier. 

    

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



                     Livro # 19: “Um Novo Amanhecer – Vol. 1” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 9 

Ed. e-book: 
2016-21 

 ______ **** ______ 

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 Novo Amanhecer             
_________ V  o   l  u  m  e  #  1 _________ 

Obra de André Luiz 

Apresentando também Entrevista Inédita com o 
Espírito de                                                   

Elizabeth d´Espérance 

Pelo Médium                                                          

Vivaldo P. S. Filho                                              
(A reencarnação atual de ) 

 

O lema de Vivaldo P. S. Filho é o mesmo do Espírito da Verdade:                                                      
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Carmem Miranda & Charlton Heston. 

As imagens, quanto os pequenos extratos, apresentadas neste 

trabalho espiritual:                                                                             

“Um Novo Amanhecer – Vol. 1”, 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: 04/2016 by Vivaldo P. S. Filho 

2ª. VERSÃO REVISTA & AMPLIADA EM 07 & 08/2021. 

   Este Livro, que tem a bela 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 Serviços de Allan Kardec junto 
à Falange da Verdade.  



                     Livro # 19: “Um Novo Amanhecer – Vol. 1” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 12 

Ed. e-book: 
2016-21 

______________ 
 

NOTA ESPECIAL DO MÉDIUM: 
 

   Segundo os dados (virtuais) que produzimos à época 

sobre esta específica obra (# 19), a sua publicação em 

nosso se deu no mês 04/2016, porém 

temos o backup (original), deste Livro (19), que foi 

preservado em arquivo Word para uma possível 

conferência histórica e/ou doutrinária com data de 

14/08/2017, sendo que para o backup em PDF, existe 

em nosso acervo digital um também com a data de 

14/08/2017, que de qualquer maneira também poderá 

servir para uma conferência histórica e/ou doutrinária, 

caso seja do interesse de algum pesquisador. 
 

    
 

As capas: da 1ª. versão, de 08/2017 & da 2ª. versão, de 07 & 08/2021. 
 

   Aqui, vamos fazendo a sua Revisão & Ampliação, 

segundo este backup opcional de 08/2017!! 
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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. 



                     Livro # 19: “Um Novo Amanhecer – Vol. 1” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 14 

Ed. e-book: 
2016-21 

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)                                   

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

cujas diversas partes foram tratadas 

separadamente, depois coligidas num corpo 

metódico, quando puderam ser reunidos 

materiais suficientes. Esta parte da ciência 

espírita mostra desde já que não é uma 

concepção sistemática individual, de um homem 

ou de um Espírito, mas produto de múltiplas 

observações, que tiram sua autoridade da 

concordância existente entre elas.” 

   

–  

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

1866, Introdução ao estudo dos fluidos espirituais, 

parte I, 1ª. edição, 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) 

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

vida física atendem aos seus deveres com exatidão, retomam 

pacificamente os domínios da memória, tão logo se 

desenfaixam do corpo denso, reentrando em comunhão com os 

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

continuidade do serviço de aperfeiçoamento e sublimação que                   

lhes diz respeito.” 

- Instrutor Druso 

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

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

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

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

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

comentário do benfeitor Druso é nosso). 

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

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

muito próxima da realidade a que está subordinado os variados 

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

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

Salvador/BA, 19 de junho de 2014 

“Continuando a nos apoiar na observação, fazemos filosofia experimental 

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

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

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

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

e sempre se esforçará por preencher as lacunas que possam 

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

apogeu da verdade absoluta.” 

– Allan Kardec 

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

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

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

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

LIBERDADE, COMO O PRÓPRIO SENHOR NOS CONDIZIU HÁ MAIS 

DOIS MIL ANOS ATRÁS, PELA SUBSTÂNCIA ETERNA DA MENSAGEM DO 

EVANGELHO. 

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

NO SEU FRONTISPÍCIO: 

... 

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

INADIÁVEL DE RECOSNTRUÇÃO DE NOSSAS MÚLTIPLAS 

PERSONALIDADES, QUE AINDA TEIMAM EM CONTINUAR SE 

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

DE SELVAGERIA, DE CORRUPÇÃO E DE PROFUNDO EGOÍSMO, DE 

DISCORDIA E DE INSANAS MAUDADES, QUE SE MANIFESTAM ATRAVÉS 

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

EXTERNO OU PELO UNIVERSO INTEIRO, NO QUAL SE COSNTITUE O 

NOSSO PRÓPRIO ESPÍRITO, CRIADO TODO IMORTAL E 

COMPLETAMENTE LUZ, ASSIM COMO O NOSSO PAI CELESTIAL: 

SEREMOS (REALMENTE!) FELIZES!!! 

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

 

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

____________________ 

A nossa sincera homenagem à minha preciosa mãezinha:                                                                

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

e de generosidade que nos lecionou durante a minha atual 
existência, quando neste ano de 2018 completo 54 anos de idade. 
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                 Século XIII                     1972                
    

  
                  1973                        Século XXI 

 

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

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

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

Em nome dos meus Benfeitores Espirituais dedico esta obra à 

minha querida mãezinha Maria Isaura C. Cabral.  

– Vivaldo P. S. Filho 

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

 
 

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

nosso Lar sendo fotografada.                                                                                              

___________ 
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O Espírito Dr. Inácio Ferreira Interpreta a 

“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 Testamentos). 

    

     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 com 

Espíritos Amigos. 
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______________ 
 

NOTA ESPECIAL DO MÉDIUM (Reprise): 
 

   Creio, que valha a pena a gente destacar o grande 

Serviço Espiritual que este inestimável Benfeitor da Vida 

Maior tem executado pelas faculdades psíquicas do Dr. 

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

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

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

de Deus: Francisco C. Xavier.  
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Elvis Aaron Presley (Tupelo, 8 de janeiro de 1935 — Memphis, 16 de 

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

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

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

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

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tupelo_(Mississippi)
https://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1935
https://pt.wikipedia.org/wiki/Memphis_(Tennessee)
https://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1977
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ator
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apelidos_honor%C3%A1rios_na_m%C3%BAsica_popular
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alcunha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley
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Apresentação # 2 
___________ 

 

 
 

Vivaldo P. S. Filho entre sua irmã Morgana Rúbia e a sua encantadora 

sobrinha Fernanda Cabral. 

 

Durante o curto período, de uma maneira geral, 

levando em consideração a experiência temporária 

da Terra de todos e todas, algo muito limitado 

mesmo, visto que para os Espíritos a existência 

humana é muito fugidia, enfim, momentos em que 

vamos transitando pela vida material, temos sido 

acometidos por muitos males e muitas tragédias, 

sejam elas de fórum íntimo ou de maneira coletiva, 

no âmbito do coração, do sentimento e das 

emoções da gente, como do corpo e até mesmo na 
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esfera de nossa mente, aliás, em particular na 

esfera dela...  

Porém, o que nos faz sentir vivos e atuantes, a 

despeito de tanta loucura e de tanta passionalidade 

no seio da vida humana, são exatamente essas 

turbulências, que nada mais são do que um 

Chamado de Deus para a nossa imensa 

responsabilidade diante da profunda necessidade 

de: amarmo-nos uns aos outros como Jesus 

Cristo nos amou!... 

  

Com isso, somos conduzidos pela lei de Amor, de 

Justiça e de Caridade, a "costurar" os nossos 

próprios destinos, diante uns dos outros, ao 

preço muito atraente, e perfeitamente simbólico, da 

nossa Solidariedade, da nossa Fraternidade, e da 

nossa perfeita Igualdade perante todos os nossos 

irmãos e irmãs de luta carnal, por exemplo, todos 

individualmente e coletivamente sendo chamados a 

trabalhar, individualmente e coletivamente, onde 

quer que nos encontremos, pela sua Evolução como 

Caminheiros da Eterna Luz!...  

Espírito 
Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                                       

(Salvador/BA, 04 de março de 2016) 
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Nota do médium em 27/07/2021: 

   Essa Mensagem de Elvis, me emocionou bastante, 

pois a vida atual humana, com tantos problemas e em 

particular por conta da pandemia, que parece não 

desejar nos libertar de suas garras tão cedo, vem 

enfrentando esse dilema de ordem moral, o de sermos 

verdadeiramente amantes do bem, pela caridade e pela 

solidariedade, ou não... 

   Enfim, mais uma Carta Espiritual que parecer estar nos 

alertando como muitas outras que já vieram por nosso 

próprio intermédio, quanto pelo de Chico Xavier, por 

exemplo, ainda mais quando sabemos, ou pelo menos a 

maioria de nós já sabemos, na condição de espíritas que 

somos, que a já teve o seu início, 

cabendo a cada um de nós acelerarmos um pouco mais 

a nossa transformação interior, pela mudança de 

Espíritos, mais ou menos, agarrados aos interesses 

materiais para Espíritos realmente devotados ao bem e 

à paz de nós mesmos, quanto do mundo inteiro em que 

vivemos, mesmo que seja por pequeninos gestos de 

Amor no dia a dia da gente.  
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Ele o livrará do laço do caçador e do veneno 

mortal. Ele o cobrirá com suas penas, e sob as 

suas asas você encontrará refúgio; a fidelidade 

dele será o seu escudo protetor.  

– Salmos 91:3-4. 
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Apresentação # 3 
___________ 

 

 

AMAR É VIVER E SERVIR! 

 

Certa vez, nas zonas de dor e perturbação do 

Umbral, que margeiam as regiões também de sobra 

e de angústia da experiência terrena, apareceu um 

Anjo de formosa beleza, pele clara, alva como uma 

nuvem enxertada pelas claridades das nobres 

estrelas do firmamento superior, cintilando, pela 

sua figura esbelta e nobre, não apenas os raios 

sublimes da Vida Mental da Alma Elevada, mas a 

ternura do coração compassivo e sempre generoso 
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do Governador Geral do Mundo em que vivemos, 

Jesus Cristo... 

Quando, de repente, se deparou com uma escrava 

da ilusão e da tormenta terrena que jazia ali sobre 

as próprias sombras, em pensamentos torturantes e 

debochados, que, ao vê-lo, diante dela mesma, 

automaticamente lhe arguiu em tom jocoso: 

- Precioso anjo, tenho visto de tudo por aqui nestes 

últimos séculos em que me encontro na 'soberania' 

do meu próprio desejo, ofertando espinhos na carne 

de todos aqueles que me torturaram e me 

desgraçaram diante da galera da existência 

humana. 

Entretanto, como podes ver, tenho sido uma 

'vitoriosa' diante desses malvados que me 

entregaram à própria sorte, desiludida com a vida e 

tremendamente aviltada pelo esquecimento de 

todos aqueles aos quais sempre servi e nutri 

respeito e afeição... 

Que me diz a respeito disso, meu nobre Cavaleiro 

da Eternidade?!..., quando me encontro aqui aflita e 

torturada, sozinha e maldita... 

Sem pestanejar, o sábio escultor da paz, Em 

Nome de Jesus, o nosso Guia Maior, lhe afirma 

em tom de profunda paciência e perfeita 

tolerância: 

- Minha querida irmã!... Diante do que acaba de me 

relatar, somente lhe desejo sorte..., 
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compreendendo que para ti, 'perfeita criança da 

noite', nada resta senão remoer a própria 

infelicidade na infelicidade maior de infelicitar os 

outros... 

Se pelos exemplos de perfeita bondade do Senhor, 

em seu Evangelho de Perdão e Renúncia, ainda não 

conseguiste aprender que precisamos nos amar 

como o Cristo nos amou, não serei eu, uma 

imperfeita criatura do Além, que haverei de tentar 

tal façanha... 

Mas, não te preocupas, pedirei por ti, bela 

criança, para que Deus lhe conserve com tamanha 

resistência e determinação ao voltares para a 

vida física, quando terá nova oportunidade de 

crescer diante dEle, dessa vez aproveitando a 

experiência que você mesma, por pura ingenuidade, 

e até por pequena teimosia, ainda continua a 

desprezar!... 

E mais uma vez tendo declinado o seu terno olhar 

para aquela pobre irmã da vida espiritual inferior, 

debruçou-se sobre o seu corpo torturado, quanto 

ela mesma em seu Espírito, ofertando-lhe um 

abraço tão amigo quanto piedoso, passando então a 

se desprender gentilmente das irradiações enfermas 

daquela criatura tão necessitada de carinho quanto 

de luz... 

Quando, olhando para o Alto, medita por alguns 

instantes na sua intenção, e parte confiante e 

sorridente para as Imensidões do Infinito, 
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reconhecido no Pai Celestial pela grata oportunidade 

de servir e de amar, mesmo que tenha sido por 

apenas alguns poucos instantes. 

E dessa maneira, meus queridos amigos e amigas 

da vida terrena, encerramos a nossa pequenina 

história de amor, amor entre criaturas que vivem 

em mundos mentais diferentes, mas que, na 

intimidade de seus corações, estão integralmente 

ligadas ao Coração Misericordioso de Deus. 

Sejamos felizes e pacíficos, promovendo a paz e a 

felicidade de todos e todas, por meio de nós 

mesmos!... 

 

Vivaldo P. S. Filho (médium)

(Salvador/BA, 12 de fevereiro de 2016)
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   Nota do médium: A Mensagem acima, foi inicialmente 

psicografada pelo coração amigo e generoso do Benfeitor 

Elvis Presley para uma de nossas queridas e valorosas 

amigas do Facebook, mas que serve para cada um de 

nós mesmos, que temos lutado intensamente, com 

coragem e desprendimento, pelo serviço inadiável de 

reconstrução espiritual de nossas almas milenares, pois 

se por um lado, no decorrer dos séculos sobre a face do 

mundo, temos ofendido a Lei de Amor, de Justiça e de 

Caridade, por outro temos, sim, procurado fazer o 

melhor ao nosso alcance pelo sucesso definitivo nessa 

intensa batalha do bem contra o mal que travamos por 

dentro de nós mesmos, procurando embelezar o mundo 

exterior com o que melhor nós possuímos. 

 

Elvis Presley em concerto, 1974. 
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   Como tem nos lecionado os Espíritos de Luz, tanto por 

minhas faculdades como pela de outros amigos do Bem 

que se encontram na condição de médiuns sinceros e 

devotados a Jesus Cristo, devemos confiar em nós 

mesmos e no Nosso Pai Celeste, que Ele já nos deu todas 

as ferramentas morais e espirituais, pelo Espiritismo, por 

exemplo, para que sejamos realmente criaturas 

felizes para sempre. 

_____________ 

   Quando ao Espírito de Elvis Presley (que foi a 

reencarnação do grande pesquisador e autor espírita 

Gabriel Delanne, além de no passado remoto da vida 

planetária ter sido o Rei Davi do glorioso povo hebreu!), 

como temos dito, ele é o responsável pela Caravana de 

Entidades Luminosas da 9ª. Esfera Espiritual da Terra 

(Arte em geral ou Cultural e Ciência), Esfera revelada 

inicialmente por Heigorina Cunha e Chico Xavier na obra: 

"CIDADE NO ALÉM" (Editora IDE, Araras/SP, 1ª. 

Edição: 1983), e que tem psicografado por nosso 

humilde intermédio desde junho (6) de 2012, ou por 
volta dessa época, quando, a rigor, iniciamos as nossas 

tarefas na psicografia, embora o nosso primeiro (1º.) 

Livro pela mediunidade: “MEDIUNIDADE EM DOIS 

MUNDOS/AMOR, SEXO E OS VARIADOS ASPECTOS 

MULTIDIMENSIONAIS NO PROCESSO DE CURA – Relatos 

de um Médium Espírita”, foi iniciado no ano de 1996 e 

somente finalizado depois de cerca de 16-17 anos de 

árduo labor mediúnico, de estudo e pesquisa doutrinária, 
quanto de revisões, quando passamos a vislumbrar o 

complexo Mundo dos Espíritos pela clarividência e pela 

clariaudiência, quanto pelos dos variados fenômenos de 

efeitos físicos e de Desdobramento Astral.  

_____________ 
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__________________ 
 

 

Chico Xavier & Vivaldo P. S. Filho 

 

  
 

A obra mediúnica de Heigorina/Chico & Vivaldo:                                     
Um (re) encontro marcado nas Estrelas. 

 

A missão de um dá prosseguimento à do outro...                                         
Allan Kardec (Chico Xavier) & São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho), 

eles Definitivamente Prosseguem!... 
 

__________________ 
 

   Para a minha vidência mediúnica, que geralmente se 

confunde com a minha clarividência psicométrica e a 

psicoscópica, o amado Espírito de Elvis Presley tem se 

manifestado de maneira muito diversa e variada, já que 

lhe tenho percebido numa constituição perispíritual 

bastante singular, quando o percebo com irradiações tão 
delicadas e sutis que chegam a (me estremecer!...) me 

parecer um verdadeiro Anjo da Vida Superior da Terra, 

como em verdade ele é, o que me dá a possibilidade de 

apreciar em minúcias os delicadíssimos tons de sua aura 

maravilhosa e encantadora, como se estivéssemos, e em 

verdade estamos, a Devassar determinados detalhes de 
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sua carne e da sua epiderme espiritual, embora dentro 

de certos limites que eu mesmo me imponho por não me 

encontrar em condições mentais e emocionais, pelo fato 

mesmo das injunções da experiência material, para lhe 

descortinar de todo “tudo” o que traz, em si mesmo, de 

sua feliz condição vibratória. 
 

  
    

   Que Deus abençoe a este querido Mensageiro da Vida 

Maior, este meu gracioso Amigo Espiritual de longa data 

e que tem me socorrido mais detidamente a própria 

desvalia desde que eu me tornei seu fã nessa atual 

reencarnação, no ano de 1975, ou por volta disso, 

mesmo que de forma inconsciente, já que ele também 

estava reencarnado por essa época, e que tem me 

proporcionado tanta alegria e tanta proteção espiritual, 

quanto física mesmo, e lhe conceda muita paz, saúde e 
luz, diante de suas inumeráveis tarefas no Consolador 

Prometido em terras da Pátria do Cruzeiro. 
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Clara de Assis, em italiano Santa Chiara d'Assisi, nascida Chiara d'Offreducci (Assis, 16 

de julho de 1193  — Assis, 11 de agosto de 1253), foi a fundadora do ramo feminino da 

ordem franciscana, a chamada Ordem de Santa Clara (ou Ordem das Claríssas)... 

Pertencia a uma família nobre e era dotada de grande beleza. Destacou-se desde cedo 

pela sua caridade e respeito para com os pequenos, tanto que, ao deparar-se com a 

pobreza evangélica vivida por São Francisco de Assis, foi tomada pela irresistível 

tendência religiosa de segui-lo. 

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

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_italiana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Assis_(It%C3%A1lia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1193
https://pt.wikipedia.org/wiki/11_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1253
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_das_Clarissas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nobre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caridade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Assis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Clara_de_Assis
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   Apresentação # 4 
___________ 

 

   Querido Mestre e Amigo Jesus! 
 

   Neste momento, quando nos encontramos de 

joelhos diante do teu magnânimo arrimo, pedimos 

piedosamente que faça com que o coração de nosso 

André, quanto o do amigo Vivaldo, se convertam 

, 

consagrando a cada um deles, desses 2 incansáveis 

companheiros de luta e serviço mediúnico, tanto do 

Lado de Cá da Vida como nas regiões de sombras e 

trevas dos mundos inferiores do Planeta, o mais 

perfeito entrosamento com o teu Perfeito Amor... 

 

   É caro, que que não estamos aqui com a intenção 

de lhes cravar ao peito os petardos da lisonja doentia 

que tanto apraz aos dementados do Plano Material, 

aliás, a nossa intenção mais ardente é a de lhes dar 

o algo do nosso próprio testemunho da gratidão e do 

reconhecimento, lhes favorecendo com alguma coisa 

de nós mesmos, como um tributo à força e ao poder 

que, acima de qualquer coisa, vem Da Parte do 

Senhor, que deseja que todos nós nos amemos com 

o mais sincero calor do amor que Ele mesmo tem nos 

dado desde sempre, criando dessa maneira uma 

corrente de alegria e de luz que jamais será partida, 

visto que ela foi ou tem sido tecida na mais estreita 

comunhão de fidelidade às boas obras!... 
 

   Por outro lado, pobre demais que seriamos ao a 

imaginarmos que, somente por uma mente ilustrada 

pela Cultura e por um tirocínio poderoso, haveríamos 

de nos nivelar aos Sábios Mensageiros Celestes da 

Paz e da Alegria que labutam ao seu doce lado, como 
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se o Bem Maior estivesse sob os cuidados de alguma 

aglomeração de Entidades vinculadas, unicamente, 

aos propósitos do cérebro, que, embora seja um vaso 

santificado de boas realizações da vida de quem 

pensa bem, geralmente, anda muito desatento para 

com as coisas do nosso próprio Eu!... 
  

   Certamente, que nenhum de nós mesmos será, 

verdadeiramente, feliz se, no desiderato da Evolução, 

não unirmos a nossa razão ao nosso sentimento, 

conjugação perfeita para que o homem ignorante e 

atrasado de hoje, diante da soberana Lei de Amor, 

de Justiça, e de Caridade, possa se tornar no Grande 

Amanhã, e em definitivo, o Anjo da Luz Perfeita, que 

baterá as suas asas magníficas na direção da Sua 

Pura Beleza, com Deus, por Deus, e em Deus. 
 

 
 

   Enfim, esta obra nos pertence a todos, aos que lhe 

produziram na paixão do Serviço Com Jesus, e aos 

que agora se despertam pelas suas páginas, como 

um monumento indispensável à nossa própria saúde 

da mente e das emoções!!... 
 

   Assim seja. 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 14 de fevereiro de 2016) 
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   Nota do médium: Ao lado de Elvis Presley, a 

querida Benfeitora Clara de Assis tem sido uma das 

mais frequentes Entidades da Luz que nos auxilia nas 

tarefas do Livro mediúnico, já que, desde o ano de 

2012, ou por volta disso, quando iniciamos na 

psicografia, propriamente dita, isto depois de um longo 

período de atividade ininterrupta nas faculdades de 

clarividência e de efeitos físicos, tem nos proporcionado 

a imensa alegria de podermos receber as Mensagens dos 

Espíritos Amigos da 9ª. Esfera Espiritual da Terra. 

    

   Embora, ela já esteja reencarnada no seio da vida 

humana, no interior do Estado de São Paulo – Ela 

também se encontra reencarnada de maneira “Múltipla” 

no interior do estado de Minas Gerais –, nada lhe impede 

que, vez por outra, ela venha ao meu encontro em 

estado de Desdobramento Astral, embora muito lúcida 

no seu passeio espiritual, obviamente que de maneira 

inconsciente, ou pelo menos semiconsciente, durante 

tais desprendimentos perispírituais, tendo em vista que 

na sua atual encarnação, em São Paulo, ela não se 

encontra com mais do que 15-16 anos de idade, como já 

relatamos em algumas de nossas obras anteriores. 
 

   Essa doce Mensageira da Vida Superior do Infinito fez 

questão de nos presentear, a todos, com a Mensagem 

acima em honra e mérito à nova Lei Anti-bullying (Lei 

nº 13.185, de 6.11.2015): ‘No que vem a reforçar o 

caráter todo especial da mensagem de Nosso Senhor 

Jesus Cristo, a de que somos todos irmãos e, antes de 

tudo, precisamos nos amar como Ele nos amou’. 

 

   Embora, a situação possa enveredar por caminhos 

obscuros, no que toca à nossa necessidade de alertar e 

de esclarecer aos companheiros e companheiras que nos 
partilham da caminhada terrena, nem por isso podemos 

nos amedrontar diante da sempre necessária vocação de 

manifestarmos a nossa opinião sobre este ou qualquer 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAlNGez_nKAhUMFpAKHZXlCEcQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.planalto.gov.br%2Fccivil_03%2F_Ato2015-2018%2F2015%2FLei%2FL13185.htm&usg=AFQjCNG5QtIgb7_MV34QNkyFY6GaqTREFw&sig2=C8zHMG5PZFqV6njnUE208g&bvm=bv.114195076,d.Y2I
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAlNGez_nKAhUMFpAKHZXlCEcQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.planalto.gov.br%2Fccivil_03%2F_Ato2015-2018%2F2015%2FLei%2FL13185.htm&usg=AFQjCNG5QtIgb7_MV34QNkyFY6GaqTREFw&sig2=C8zHMG5PZFqV6njnUE208g&bvm=bv.114195076,d.Y2I
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outro assunto, pois todos nós vivemos e vibramos 

incondicionalmente sob as claridades de uma outra Lei, 

que é a da Liberdade de Expressão.  
 

 
 

Jesus Cristo, Allan Kardec & Chico Xavier: A Base                  
do Espiritismo. 

 

   Segundo ela mesma nos leciona, assim como os 

nossos demais Guias e Mentores Espirituais, o que 

precisamos, de verdade, é sabermos nos conduzir 

perante o nosso próximo, e perante o mundo inteiro, 

com profundo respeito, gentileza e estima, naturalmente 

integrados ao pensamento divino de Nosso Senhor Jesus 

Cristo, que é o de: “NÃO COLOCARMOS A CANDEIA 

SOB O ALQUEIRE”. 
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Prefácio de Veneranda 

 
NA HORA DO TESTEMUNHO 

Caridade! Sempre, e cada vez mais Caridade!...  

Dentro desse esforço perfeitamente delicado, generoso, e 

completamente agradável, vamos construindo o Reino de Deus no 

mundo inteiro, partindo do princípio de que, antes de tudo: O 

Reino de Deus habita em nós mesmos! 

– Veneranda (Santa Isabel de Aragão) 
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O Prefácio da Mentora 
   ___________ 

 

   Minhas amadas crianças espirituais! 

   Que a bondade de Nosso Senhor Jesus Cristo 

esteja sempre a consagrar a cada um de nós, os seus 

herdeiros e herdeiras da Grande Luz, muita fé e 

muita esperança no futuro que nos aguarda a todos, 

indiscutivelmente, desde hoje, quando poderemos, 

perfeitamente conscientes de nossa responsabilidade 

imensa diante do Caminho, da Verdade, e da Vida, 

Com Deus, empreender a nossa Evolução Eterna 

pelas veredas santificantes, quanto apaixonantes, da 

realização interior. 

   E realização interior, segundo sabemos, quer dizer 

também: suor, lágrimas e dor, e não apenas festa, 

badalação e farra, coisas que são do gosto dos nossos 

irmãos e irmãs que estão atrasados moralmente, 

que, inadvertidamente, preferem as facilidades do 

mundo carnal ao invés da luta santificante pela sua 

Elevação Moral, compreendendo que, antes de tudo, 

fomos criados pelo Pai Celeste com a predominância 

em nossas almas do serviço e do esforço, se bem 

que, é claro, fomos essencialmente talhados, por 

Ele, para amarmos muito e sermos muito amados, 

na delicadeza e na ternura de uma vida pacificada 

com Ele. 
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   E, aqui, minha gente, por estas breves linhas o que 

vemos se desenrolando é exatamente o desejo todo 

especial de Deus em nos ver santificando as horas do 

dia, pelo estudo e pelo trabalho, sem desconsiderar 

que Ele mesmo criou-nos a noite, tão necessária ao 

nosso repouso e ao nosso descanso, particularmente 

para que pudéssemos depositar o nosso carinho e o 

nosso afeto no seio da família, e na sociedade, por 

exemplo, consagrando aos nossos e nossas amantes 

e amados, aos nossos filhos e parentes, quanto aos 

amigos, toda alegria que temos realizado em nós 

mesmos, pela oportunidade tão generosa e tão 

abençoada de simplesmente estarmos VIVOS! 

    

  A Vida continua sempre, meus filhos e minhas filhas 

do Plano Material, como um Divino Farol a nos 

convidar a todos a vencer as ciladas que, geralmente, 

encontramos nos mundos atrasados por onde vamos 

vivendo temporariamente, pela glória do Amor!... 

   Creiam nisso. 

 (Espírito)                                  

Vivaldo P. S. Filho (médium)                       

(Salvador/BA, 29 de março de 2016) 
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_________________ 

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

   Depois do Espírito Francisco C. Xavier (que foi a 

reencarnação de Allan Kardec), a grande Entidade 

Espiritual Veneranda é o nosso mais graduado Guia 

Espiritual, no que me deixa o coração carregado de 

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

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

sempre me traz tranquilidade e segurança no trato com 

as minhas faculdades psíquicas, sem contar que ela, 

sempre que possível e necessário, me dá luzes acerca de 

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

humana. 

   Ela é uma inestimável Benfeitora da Vida Maior. 
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PRIMEIRA PARTE 

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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______________________ 

 

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

utilizado nas obras da abençoada                               

lavra mediúnica de Chico Xavier).                                           

______________________ 
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Nosso Lar[1] é um dos livros psicografados pelo médium brasileiro Chico Xavier, que 

compõem uma coleção intitulada A Vida no Mundo Espiritual, atribuída 

ao espírito André Luiz. No movimento espírita brasileiro essa coleção é também 

conhecida como Série Nosso Lar. 

Clássico da literatura espírita brasileira, Nosso Lar é um romance que versa sobre os 

primeiros anos do médico André Luiz após sua morte, numa "colônia espiritual", 

espécie de cidade onde se reúnem espíritos para aprender e trabalhar entre uma 

encarnação e outra. O romance levanta questões acerca do sentido do trabalho justo e 

dignificante e da Lei de causa e efeito a que todos os espíritos, segundo o espiritismo, 

estariam submetidos. 

A novelista Ivani Ribeiro teve o livro Nosso Lar entre suas bases para escrever a 

novela A viagem, que até agora teve produzidas duas versões, ambas com sucesso e 

impulsionando a venda de literatura relacionada ao tema. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nosso_Lar#cite_note-1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Psicografia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mediunidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chico_Xavier
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADrito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Luiz_(esp%C3%ADrito)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Romance
https://pt.wikipedia.org/wiki/Morte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_de_causa_e_efeito_(doutrina_esp%C3%ADrita)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ivani_Ribeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/A_viagem_(1975)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nosso_Lar
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Capítulo # 1 

NOSSO LAR 

 

   Baseado nos Capítulos: 4, 7, 8, 9, 10 & 17. 

   Nota do médium: Precisamos dar um impressionante testemunho 

mediúnico que ocorreu por volta das 15 horas do domingo, dia 14 de 

fevereiro de 2016, quando, de maneira um tanto insistente (risos), 

tentávamos dar início a este primeiro Capítulo, e, num átimo de 

segundo, vimos abrir-se bem a minha frente uma enorme clareira, 

como se o nosso campo visual se projetasse para além de nossa Esfera 

humana, quando visualizamos o nosso estimado Benfeitor André Luiz 

posicionado de pé bem na ponta de um imenso penhasco, que para 

cima dava para as Regiões Mais Altas da Esfera Terráquea, enquanto 

que para baixo se abria, verdadeiramente, como um imenso mundo de 

sombras aterrorizantes e de trevas inimagináveis, dando-me ainda a 

perceber que dos seus pés, ou até, da extremidade do solo em que se 

posicionava estacado, para baixo, escorria uma quantidade regular de 

elementos mentais, verdadeiramente sinistros, quanto pestilentos, 

encorpados sobre si mesmos dando a imagem real de pontiagudas 

rochas apontando para baixo, ou para as regiões inferiores à Nosso 

Lar, como se o penhasco, para cima, estivesse realmente chorando 

pelo que se encontrava dali para baixo.  

   Segundo André, esta sua aparição repentina fora uma projeção do 

seu corpo mental, pois a sua personalidade espiritual se encontrava no 

seio de sua residência e na companhia de sua atual esposa e filhos. 

Creio, que isso tenha sido um sinal para que eu também tirasse o dia 

para o repouso necessário (risos). 

______________ 

   Se tivéssemos de recomeçar a nossa tarefa junto 

ao amigo Vivaldo, que todos nós já sabemos se tratar 

da reencarnação de inúmeras figuras ilustres que 

marcaram a vida do planeta não somente na esfera 

da religiosidade, como foi o caso do sábio Salomão 
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ou do grande e inesquecível herói do povo judeu: 

José do Egito, mas também outras personalidades 

que brilharam no campo da filosofia mais elevada, 

com destaque de Aristóteles, que com a sua 

dialética intimista promoveu uma verdadeira 

revolução na maneira de pensar e se entender a 

enigmática produção da vida, fosse ela no campo 

restrito de nossa prole familiar ou diante de toda a 

constelação universal, segundo ele, tudo fazendo 

parte de um mesmo princípio divino, todo 

sentimental. 

   Isso, somente para que possamos vislumbrar 

algumas das personalidades passadas que o querido 

amigo já envergou no decorrer das eras sobre a face 

do planeta, evidentemente que dentro da proposta 

inicial do Espírito da Verdade não estava incluída 

outras experiências carnais, podemos assim dizer, 

mais humildes, ou antes, que não tenham sido 

propiciadoras de elevadas manifestações de cultura, 

de arte, de política e mesmo de ciência alguma, como 

foi o caso de uma de suas obscuras encarnações na 

roupagem fisiológica de um humilde monge tibetano, 

que nada mais ofertou ao planeta terreno senão a 

sua própria renuncia diante do mundo que se 

encontrava fora do monastério onde viveu e passou 

quase toda a sua breve existência, fielmente 

integrado aos preceitos dos antigos e inesquecíveis 

iniciados chineses. 

   Seja como for, ele tem sido um fiel discípulo de 

Jesus, visto que, mesmo em rápidos deslizes morais, 
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como haveria de ser em relação a qualquer um de 

nós que transitamos pelos mundos inferiores, claro 

que a exceção da personalidade magnânima de Jesus 

Cristo, que por si só já ilumina o planeta inteiro, deu 

cumprimento ou vem dando cumprimento à sua bela 

missão!!... 

_____________ 

 

José do Egito, Aristóteles & Vivaldo:                                                                   

Três personalidades humanas, mas um só Espírito Imortal. 

   _____________ 

   Em todo o caso, precisamos compreender que a 

nossa mente, abstração feita da condição moral 

relativa à cada criatura, poderá, sim, fazer uma 

profunda varredura nos seus subterrâneos, sem que 

isso possa lhe trazer, de uma maneira geral, qualquer 

conflito na área da lógica e da emoção, mesmo 

porque tudo o que haverá de encontrar ai será algo 

que verdadeiramente lhe pertence, o que nos leva a 

concluir que o próprio sujeito, a rigor, e a despeito 

de sua condição intelectual, será capaz de concatenar 
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com cada uma das ocorrências mnemônicas que 

passará a vivenciar, senão em seu conjunto, pelo 

menos em suas nuanças mais críticas, já que 

precisamos também entender que, a depender 

da intenção dele mesmo, nessa impressionante 

viagem para além das catacumbas da sua própria 

memória ancestral, na do sujet, e a depender de cada 

caso, pois quanto mais preparado for o companheiro 

ou a companheira interessado na visão de suas vidas 

passadas, e mesmo das vidas futuras, menos terá a 

necessidade de um maior número de auxiliares 

técnicos, então, haverá de lhe acompanhar um 

cortejo de zelosos e bem aparelhados Amigos 

desencarnados, em nível de laboratório cibernético-

virtual, geralmente instalados à longa faixa de 

distância de onde se localiza o sujeito no plano físico, 

que lhe servirão como verdadeiros auxiliares na 

elaboração de um precioso roteiro, nem sempre pré-

estabelecido, que os levarão, a ambos, a repassar 

inúmeras histórias de Vidas Sucessivas, nem sempre 

muito felizes, é bem certo isso, mas também, e a 

depender de cada caso, com muitas surpresas, 

empolgantes, alegres e felizes para os seus corações, 

que geralmente se encontram desejosos por 

ocorrências  relacionadas à aventura e ao romance, 

de uma maneira geral, embora devamos reconhecer 

que existem inumeráveis criaturas encarnadas que 

também anseiam por casos passionais e de natureza 

aterrorizantes, que andam se embebedando com o 

licor terrível das perturbações. 
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_____________________ 

 

Platão (Kardec/Chico Xavier) com                                                            

Aristóteles (São Luis IX/Vivaldo P. S. Filho).  

Detalhe de “A Escola de Atenas”, afresco de Raffaelo Sanzio, 1511. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles 

_____________________ 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
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_____________ 

   Nota do médium: Embora André tenha dito acima que 

estes são Espíritos desencarnados “bem aparelhados” que 

nos prestam Assistência mais direta durante essas aventuras 

transcendentais ao nosso passado, ou mesmo ao nosso 

provável futuro, no meu caso, em particular, estou tendo a 

possibilidade de ser Assistido por uma evidente Entidade 

encarnada (em estado de Desdobramento inconsciente), 

muito bela, espiritualmente falando, já que a sua aparência 

astral difere em seu conjunto físico da de sua personalidade 

encarnada, quando a figura encarnada é a de uma mulher 

de corpo um tanto volumoso, mas muito bonito também, 

enquanto que a mulher-Espírito sob a nossa atenção tem um 

lindo corpo físico-astral quase sob feição perfeita, muito bem 

talhado, de cabelos lisos, longos e loiros, embora a sua 

vestimenta carnal no solo físico seja a de uma jovem senhora 

de pele morena-clara. 

   Ela, do Plano Espiritual, me acompanha por uma espécie 

de monitoramento computadorizado, onde ela praticamente 

me direciona todo o conjunto das informações que, aqui, 

vamos traçando e que já foram previamente produzidas 

durante um diálogo franco e amistoso comigo e o nosso 

querido Benfeitor André Luiz. 

   Então, devemos compreender que a situação poderá variar 

ao infinito, a depender de cada caso. 

   _____________ 

   Do que eu disse acima, devemos compreender que  

transmito dentro de certas circunstâncias mentais e 

magnéticas, racionalmente, monitoradas por uma 

Amiga Espiritual que se encontra reencarnada no solo 

da Terra Material, por isso que ainda movida por 

determinados tipos de sentimentos e emoções que 
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evidentemente estão mais ou menos sujeitos a uma 

série de inconveniências relacionadas ao psiquismo 

do plano material, e que lhes atingem em cheio nos 

centros de força relacionados mais diretamente às 

suas atividades mediúnicas de momento, com maior 

percentual de desarmonia na economia hormonal 

feminina, mais do que a um de nós que já estamos 

desencarnados, no que poderá ocorrer determinados 

lapsos de entendimento em uma ou outra passagem 

do nosso comunicado, coisa, aliás, que ocorre em 

qualquer diálogo entre pessoas do mundo material, 

por isso que toda cautela será sempre necessária por 

parte de ambos, do médium encarnado e da 

Mensageira também encarnada, embora em 

Desprendimento Astral, para que, no momento da 

transmissão mediúnica, por meio de um riquíssimo 

conjunto de ferramentas psíquicas,  de lado a lado da 

Vida, quanto mecânicas, a Interatividade não seja 

rompida, embora caso isso venha a ocorrer nada 

impedirá que um Espírito, ou o outro, se manifeste 

diante de cada caso para que a pergunta e/ou a sua 

resposta seja devidamente refeita, ou mesmo que 

vindo a ser acompanhada por alguma nota, ou ainda 

por uma nova pergunta, sem qualquer ruptura de 

ordem moral ou científica no conjunto do diálogo em 

andamento.  

   Notemos, 

, que embora já tenham 
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sido gravados por aparelharem específica do nosso 

campo de ação Espiritual, poderão naturalmente 

sofrer intervenções mentais, tanto da parte do 

médium encarnado como da Entidade que está lhe 

Auxiliando do Lado de Cá, que apesar de estar 

encarnada se submete muito bem ao nosso controle, 

quando tudo poderá ser devidamente refeito, como 

se o bate-papo preliminar entre o medianeiro e eu 

mesmo pudesse, eventualmente, ser reajustado ou 

readaptado de acordo com a necessidade de cada 

momento, ou episódio...  

________________ 

Como nos dizem os Espíritos Amigos: "Nos 

'negócios' da vida, se não entram em jogo as 

ferramentas do coração, sincero e devotado, leal e 

amigo do bem, estaremos sempre embarcando 

numa tremenda furada, prestes a pedir concordata 

diante da própria existência, já que o Universo 

inteiro sempre transpira e 'trabalha' por obras 

verdadeiras do Amor!..." 

-                                                                                                 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                               

(Salvador/BA, 20 de fevereiro de 2016)                                                                                       

________________  

   Temos visto muitas obras espíritas ou não versando 

sobre os grandes enigmas do nosso subconsciente, e 

até certo ponto do inconsciente, cada uma delas 

discorrendo segundo o entendimento do seu autor do 
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plano físico ou espiritual, e naturalmente segundo a 

capacidade que cada um apresente em observar a 

mente profunda de acordo a sua própria capacidade 

de retenção e análise das coisas que dizem respeito 

ao Plano Oculto dos Invisíveis, seja através de um 

eficiente e estudioso médium ou por meio de alguma 

ferramenta eletrônica do plano terreno, entretanto, 

podemos vir a entender que o esquadrinhamento 

completo da , pelo 

menos na morada dos homens carnais, ainda está 

muito longe de ser realizado da maneira como todos 

nós desejamos, visto que existem uma série 

incalculável de elementos-psíquicos que são da 

alçada não apenas dos investigadores comuns da 

Psicologia, quanto, de maneira muito particular da 

Mecânica Quântica, da Física, da Matemática, e da 

Astronomia, na sua feição mais global... 

MEDIUNIDADE SOLITÁRIA & SOLIDÁRIA 

  

Vivaldo com a sua Mediunidade-Solitária, com a ajuda de seus Benfeitores 

Espirituais, conseguiu acessar inúmeras de suas vidas passadas. 
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   _____________ 

   Por um estudo preliminar que recomendamos da 

obra: “MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS – 

Relatos de um Médium Espírita”, que foi feito em 

parceria com os Espíritos Elizabeth d´Espérance, 

Francisco Cândido Xavier & Adolfo Bezerra de 

Menezes, a primeira da lavra mediúnica e de 

pesquisa de nosso Vivaldo, os amigos e as amigas 

terrenos poderão verificar a relação existente entre 

, pelo menos os 

principais deles, 

, ou, se assim vocês desejarem 

reconhecer, Regiões Espaciais da nossa Vida Emotiva 

e Sentimental, com destaque para cada uma das 

irradiações-cromáticas que, invariavelmente, são 

lançadas por cada um deles, dos específicos ou 

variados centros de forças da alma imortal, durante 

a vida perene do Espírito. 

   Por isso, vimos a necessidade de começar o nosso 

pequeno e presente Estudo rememorando algumas 

das personalidades carnais que foram utilizadas pelo 

Espírito São Luis IX/Vivaldo P. S. Filho, já que o 

conceito de multiplicidade na esfera da Ecologia, 

por exemplo, está fielmente integrado aos casos da 

Reencarnação “Múltipla”, visando não apenas 

enaltecer o Poder do Criador, mas o de alargar os 

horizontes de sua Criatura na outra ponta desse 

mesmo conceito, que é o de Evolução!!... 
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   Assim que aportei do Lado de Cá da Vida, ao deixar 

a indumentária fisiológica pelo fenômeno da morte, 

fui imediatamente conduzido por mim mesmo 

aos subterrâneos da minha memória, quando 

centrado na minha personalidade esquizofrênica, de 

então, pude claramente verificar que as cenas que 

mais abrasavam a minha pobre mente e o meu 

desafortunado coração eram, exatamente, aquelas 

que eu mais havia prezado, ou as que mais me 

tivessem feito feliz, e não por conta de alguma 

maldade torturante causada por mim a terceiros, 

mas pelo fato de estarem como me clamando à 

um real e profundo exame de consciência, pois 

se eu havia feito tanto bem a um certo número 

de pessoas, por qual motivo eu teria feito bem 

menos do que deveria?!... 

   A vida de todos nós nos convoca e nos convida a 

todo o momento para o Serviço Construtivo, e não 

para que nos detenhamos, unicamente, nas chamas 

do tempo perdido, ou da ociosidade. 

   - Se temos contas a pagar: o esforço requer 

disciplina. 

   - Se temos problemas passados a solucionar 

agora, no nosso presente: que trabalhemos mais 

e nos esforcemos mais pela construção de uma vida 

de paz para nós mesmos e para o mundo inteiro, pois 

somos seres múltiplos vivendo experiências em 

múltiplas equações de tempo, cada um ao seu modo 

de experimentar. 



                     Livro # 19: “Um Novo Amanhecer – Vol. 1” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 75 

Ed. e-book: 
2016-21 

   Por isso, meus amigos e amigas, é que temos feito 

um esforço enorme para poder trazer o máximo 

possível de Revelações acerca das Vidas Sucessivas 

de um só Espírito, o de , para 

que possamos, definitivamente, compreender que o 

nosso “passado, quanto o nosso “futuro”, é tão ou 

mais importante quanto o nosso “presente”... 

   Precisamos reconhecer que a memória é algo que 

se apaga somente nas mentes daqueles e daquelas 

que não primam pela verdade dos fatos, mesmo que 

as lembranças, de certa maneira, e em determinadas 

circunstâncias, não sejam tão atraentes como 

deveriam, pelo menos não tão atraentes para a nossa 

índole e para o nosso caráter, nem sempre muito 

ajustados às Leis do Amor, da Justiça, e da Caridade, 

que clamam por nossa atenção e o nosso decidido 

esforço de realizar para melhor, sempre!!...  

   Evidentemente, que não franqueamos as buscas 

intempestivas sobre as vidas passadas de quem quer 

que seja, aliás, isto já é ponto pacifico não só no 

Espiritismo como na maioria das escolas psicológicas 

do Plano Material, porém vale anotarmos de que 

independente do desejo dessa ou daquele 

dirigente espírita, por exemplo, ou deste ou daquele 

outro competente clinico da análise ou da psiquiatria, 

estará sempre em jogo a vontade expressa de cada 

indivíduo, encarnado e/ou desencarnado, que 

embora seja um atraente paciente nas mãos dos 

investigadores espíritas mais entrosados com o 

estudo da mente humana, isto no âmbito do 
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Espiritismo-Científico, ou de laboratório, será sempre 

dono de si mesmo, optando por fazer, ou não, a sua 

incursão ao próprio passado remoto ou próximo, 

naturalmente com as exceções e recomendações de 

praxe, que são os casos com crianças e adolescentes 

que, geralmente, necessitam de uma atenção maior 

de nossa parte por se tratarem de pessoas pouco 

preparadas emocionalmente e mentalmente para 

esta grave questão, o da Regressão de Memória, 

a não ser os casos espontâneos, e mesmo ai com a 

maior atenção possível para os nossos pequeninos 

para que não lhes entravemos a marcha natural de 

sua evolução pessoal por meros formalismos de 

crença ou de doutrina, visando não apenas uma 

cicatrização emocional, mas também, e muito 

naturalmente, a garimpagem das suas estações 

reencarnatórias mais felizes, ou não, como meio de 

aprendizado e de auto-realização. 

 

Regressão de Memória & Vidas Sucessivas. 
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________________  

“Bem –, ponderou o interpelado, sabiamente –, os 

Espíritos que na vida física atendem aos seus 

deveres com exatidão, 

, 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.” 

- 
(André Luiz/Chico Xavier, Livro: “AÇÃO E REAÇÃO”, Cap. 2, 

COMENTÁRIOS DO INSTRUTOR, 2ª. edição especial –                                

1ª. Reimpressão, pela Editora da FEB, 2008).                                           

________________  

   Na Vida Espírita, os Espíritos não vasculham o seu 

passado somente com o interesse de fechar uma ou 

outra cicatriz qualquer na esfera da sua dor e do seu 

sofrimento, mas também com o saudável propósito 

de verificar, in locum, as inumeráveis oportunidades 

que teve para embelezar o mundo e o universo 

inteiro, pelos seus acertos ou pelos seus próprios 

erros, já que toda oportunidade que Deus nos oferece 

diante de nossas existências é sempre algo que 

precisa de ser meditado, refletido, assimilado, e 

relembrado!... 

   Mesmo porque, para que qualquer pessoa venha a 

vasculhar o seu passado, nesta ou em outras 

existências, nada mais será preciso do que a sua 
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própria força de vontade, esteja ele ou ela num 

gabinete psiquiátrico, de terapia universalista, ou 

numa reunião de espíritas. 

   As técnicas conhecidas ultimamente são inúmeras, 

embora nenhuma delas tão eficientes quanto à 

própria capacidade de sugestão de cada indivíduo, 

encarnado ou desencarnado, que poderá se servir da 

natural Assistência dos seus Guias e Protetores 

desencarnados, que, a depender do seu interesse, 

lhe facultará as portas do seu passado, e até mesmo 

algum lance do seu futuro, caso isso esteja sob a 

vontade de Deus. 

   Como Espíritos-espíritas que somos, estamos 

apenas tentando ajudar na desmistificação desse 

assunto, mesmo porque o nosso amado médium 

Vivaldo tomou conhecimento de inúmeras de suas 

vidas anteriores, praticamente, na completa solidão, 

e sem que, nos últimos 3-4 anos, tivesse, sequer, 

tomado um único passe-espírita, doado a ele por 

alguma pessoa caridosa (espírita, ou não!) que lhe 

acolhesse os propósitos santificantes de caminhar 

com Jesus Cristo, Allan Kardec & Chico Xavier, a não 

ser pela intervenção magnética, espontânea e/ou 

solicitada, promovida pelo coração amorável dos 

seus zelosos Benfeitores Espirituais, claro que ai se 

uniram a estes as preces que lhe foram depositadas 

ao Espírito por um ou outro parente, por um ou outro 

espírita que se simpatizam com ele, cada um dando 

de si mesmo aquilo que faz a diferença para qualquer 

criatura: luz e bençãos. 
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_____________________ 

 

Recorrer à transfusão fluídica pelo passe numa casa espírita, nem 

sempre será a solução para os problemas orgânicos e/ou 

emocionais de qualquer sujeito, pois lá o indivíduo poderá estar 

sendo “acolhido” por criaturas mais desajustadas e ainda mais 

imprevidentes do que ele mesmo. 

Por isso, sempre, e invariavelmente, em qualquer atitude que 

tomemos diante da vida, seja dentro de uma agremiação religiosa 

ou fora dela, no seio da nossa própria família consanguínea ou 

perante o mundo inteiro, estará em jogo a intenção de cada 

indivíduo, encarnado e/ou desencarnado, segundo a                    

lembrança de: “O Livro dos Espíritos”. 

   _____________________ 

   Estávamos defronte de um local de turbulência 

sonora, onde criaturas dos dois planos da vida 

entravam e saiam sem se darem conta de que em 

qualquer situação que nos movimentemos, por onde 

quer que transitemos, a nossa mente e os nossos 
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sentimentos, mais íntimos, no bem, é que será a 

nossa salvaguarda diante das armadilhas do mundo 

espiritual inferior, por onde transitam criaturas mais 

perversas e mais ignorantes do que nós mesmos, 

quando, geralmente, nos contamos entre os 

espíritos, encarnados ou não, que se encontram em 

melhores condições morais, isto, em decorrência da 

nossa própria leviandade psicológica em nos crermos 

isentos de qualquer baixeza ou de qualquer mal 

maior, nos confundindo perante a nossa própria 

consciência, aliás, como se o coração da gente 

pudesse enganar às demais pessoas, visto que de 

alguma maneira todos acabam demonstrando ser o 

que realmente são... 

   Na realidade, tudo não passa de uma válvula de 

escape que temos utilizado no decorrer de nossas 

múltiplas existências com a intenção de aplainar o 

sentimento de culpa que, inadvertidamente, temos 

jogado para debaixo do tapete do nosso 

subconsciente, como se, realmente, pudéssemos 

escapar, de qualquer maneira que seja, da Lei de 

Justiça Divina. 

   Eu, e mais o nosso amigo Adroaldo Modesto Gil, 

tínhamos a incumbência de levar de volta para o seu 

lar uma pobre irmã nossa que ainda se encontrava 

encarnada, com os seus aproximados 22 janeiros de 

idade, enfim, para após a termos Deslocado em seu 

corpo espiritual assim que pegasse no primeiro sono 

da madrugada que corria ali lenta e angustiante, de 

modo que, por si mesma, ela não conseguiria dar um 
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passo sequer na direção do próprio reajuste, por ter 

ingerido uma grande quantidade de bebida alcoólica 

na companhia de outras criaturas femininas, todas 

elas absolutamente entregues aos desejos mais 

banais e mais lamentáveis da lascívia humana, num 

evento noturno que estava mais para o deboche e o 

desrespeito do que para um encontro agradável e 

verdadeiramente cultural, embora uma ou outra, 

assim como ela, estivesse sinceramente interessada 

em encontrar um amor verdadeiro, sincero e 

devotado, pelo menos que estivesse dentro do seu 

limitadíssimo campo de apreciação espiritual, já que 

nutrir vontade por um amor leal não quer dizer que 

a pessoa seja capaz de lidar com esse mesmo amor, 

sem dúvida que muito acalentado em seu íntimo, 

mas sem as forças morais necessárias para que 

possa lhe manter na companhia por longo período de 

tempo, ou por um período mais dilatado da existência 

terrena... 

   Podemos assegurar, que a loucura se apresentava 

ali de maneira frenética... 

   Quando fui tocado no coração por uma pergunta 

feita pelo Dr. Adroaldo, dileto companheiro das lides 

espiritistas, que, desde a sua última vinda para cá, 

vem labutando freneticamente pelo reajustamento 

mental e emotivo dos nossos irmãos e irmãs do solo 

terreno, particularmente no dos jovens e dos 

adolescentes, quase todos perfeitamente frios e 

calculistas, no tanto que foi possível lhes desarticular 

as próprias forças morais pela perversa educação 
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domestica de hoje em dia, por pais imprevidentes e 

irresponsáveis que tem se desgarrado do seio da 

família, esquecendo-se todos do seu elo de ligação 

com , isso quando 

tenham alguma simpatia com os fatos que correm o 

mundo que dão notícias da Vida de Além-Túmulo, 

sendo vampirizados e vampirizando uns aos outros, 

entregando-se de maneira assustadora nas terríveis 

mãos do álcool e da droga, de uma maneira geral, e 

sem qualquer dó de si mesmos. 

   - André, em sã consciência, não posso afirmar que 

me encontro agora com o meu coração tranquilo, 

pois como vemos, diante de nós, tudo aqui se 

apresenta de maneira, verdadeiramente, tétrica, se 

bem que esse pequenino adjetivo está muito longe 

da realidade emocional que estamos sentindo neste 

instante de dor e aflição pelos nossos irmãos e irmãs 

sediados no plano material... 

   Nunca vi tantos jovens, meninos e meninas, tão 

lindos fisicamente, mas tão perdidos espiritualmente, 

numa perfeita simbiose com o que existe de mais 

baixo no mundo oculto aos seus olhos carnais... 

Quem os vê neste momento, apenas com os olhos 

físicos, não se dará conta do que realmente acontece 

no plano das forças imponderáveis, sejam elas 

mentais ou emotivas, visto que, para a grande 

maioria dos seres encarnados, esta situação de 

profundo pesar, muito mais para eles do que para 

nós mesmos, é claro, que labutamos em seu socorro, 

não passam de crianças detidas unicamente com a 
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sua alegria e o seu bem estar, como se fosse possível 

alguma criatura reencarnada poder estar realmente 

feliz e alegre por meio de um quadro tão deprimente 

de drogadição e perversão sexual. 

   Que fazer, então, meu amigo?!... 
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______________________ 

 

Os Mensageiros é um livro espírita, psicografado pelo médium Francisco Cândido 

Xavier, com autoria atribuída ao espírito André Luiz. Publicado pela Federação Espírita 

Brasileira no ano de 1944. Esta é a segunda obra da série do autor espiritual André Luiz, 

chamada de Série André Luiz composta de 16 livros. A Série André Luiz pode ser 

subdividida em duas partes: Coleção A Vida no Mundo Espiritual e Obras 

Complementares. Os Mensageiros é também a segunda obra da Coleção A Vida no 

Mundo Espiritual. 

Em Nosso Lar, primeiro livro de André Luiz, a história passa-se dentro da colônia Nosso 

Lar. Já em Os Mensageiros, André Luiz sai em missão de auxílio aos desencarnados 

necessitados e autoaprendizagem fora da colônia, ao lado de seu amigo Vicente, e sob a 

coordenação de Aniceto, espírito já muito instruído, que lhe ensinou muito durante esse 

período. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Livro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADrita
https://pt.wikipedia.org/wiki/Psicografia
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dium
https://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_C%C3%A2ndido_Xavier
https://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_C%C3%A2ndido_Xavier
https://pt.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Luiz_(esp%C3%ADrito)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Federa%C3%A7%C3%A3o_Esp%C3%ADrita_Brasileira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Federa%C3%A7%C3%A3o_Esp%C3%ADrita_Brasileira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nosso_Lar#Bibliografia_da_S.C3.A9rie_Andr.C3.A9_Luiz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nosso_Lar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Luiz_(esp%C3%ADrito)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Os_Mensageiros
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Capítulo # 2 

OS MENSAGEIROS 

 

   Baseado nos Capítulos: 4, 7, 8, 9, 10 & 17. 

   Nota do médium: Como já é do conhecimento do nosso estimado 

leitor, desde a nossa primeira obra mediúnica temos apresentado as 

várias formas de manifestação espiritual que os seres Do Outro Mundo 

tem me proporcionado, seja, particularmente, pela clarividência, pela 

clariaudiência, seja pelos Desdobramentos Mediúnicos, como pelos 

diversificados tipos de efeitos físicos, um fenômeno entrosado com os 

demais, ou antes, cada fenômeno visual ou físico-espiritual, na grande 

maioria dos casos, interagindo um com o outro, por isso vemos com 

bons olhos, e sempre que possível, toda a possibilidade de relatarmos 

nossas experiências diante do Mundo Oculto ao qual estamos atrelados 

por força da Lei Universal de Atração e Repulsão. 

   Hoje, por volta das 10hs:00min, do dia 14 de março de 2016, ao 

prepararmos a nossa xícara para fazermos um novo café, meio que 

apressado e sem qualquer vontade para lavá-la, agastado que eu 

estava pelas ocorrências difíceis de nossa vida pessoal, observamos 

surpreendido que a nossa, dita, xícara ficou completamente tomada 

por uma substância espiritual idêntica, se assim posso me expressar, 

aos detergentes da Terra... Sim, de maneira positiva, e incontestável 

para a mim mesmo, a água com a qual lhe suprimos, para a confecção 

do nosso “cafezinho” habitual, fora totalmente impregnada, em sua 

substância líquida, por uma espuma abundante e de aroma igual ao de 

qualquer detergente de nossa região terrena. 

   Após esse rápido ocorrido (mais um!... risos), rapidamente me dirigi 

para a torneira de nossa pia da cozinha e tratei de “lavar” a nossa 

xícara, como isso, cremos, termos deixado os nossos zelosos Amigos 

Espirituais mais tranquilos em relação à nossa própria higiene. 

   Algo que comumente acontece comigo, é de quando, ao estarmos 

cortando o nosso cabelo, pelas mãos de minha mãezinha Isaura, que 

foi cabelereira profissional por muitos anos seguidos, hoje estendo ela 

aposentada, percebermos que o meu cabelo, ao ser cortado por ela, 
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volta ao mesmo lugar, como se as mechas fossem reimplantadas em 

nosso couro capilar por mãos hábeis e Invisíveis...  

   Não desconsideramos a condição de nossa mãe querida ser médium 

de efeitos físicos, pois disso temos consciência plena, mas em diversas 

outras ocasiões tudo tem ocorrido comigo tanto em meu lar, quando 

estou sozinho, como em qualquer outro lugar, e até mesmo na via 

pública, a exemplo de logo ao começar a chover em minha cidade 

passo a observar que somente eu, pelo menos na minha redondeza, 

não me molho pelas gotas da chuva que caem em abundância do céu, 

como se estivéssemos sendo protegidos por algum “guarda-chuvas 

espiritual”. Sem contar que, ao tentar me barbear sozinho, em minha 

casa, muitas vezes notamos, um tanto desconfortado, que os pelos 

da minha barba “vão crescendo de volta no mesmo lugar” em 

que eu acabava de passar a lâmina do barbeador, isso de maneira 

perfeitamente objetiva, sem que os Espíritos se deem ao trabalho de 

nos esconder os detalhes do fenômeno transcendente sob a minha 

atenta e surpresa observação. 

   Segundo André Luiz, por meu próprio intermédio:  

   - Tudo decorre da Assistência dos seus Benfeitores Espirituais, para 

que não tenhas qualquer dúvida quanto ao vosso compromisso na 

Mediunidade com Jesus Cristo, o que geralmente acontece com 

médiuns que não se dedicam ao estudo e ao serviço da caridade, 

passando a serem acometidos por determinadas síndromes, tipo 

enfermidades-alucinações, por força mesmo da própria indisciplina, 

ou da injustificável invigilância, diante da santidade do seu próprio 

mandato mediúnico, crendo-se erroneamente, em certas horas, 

estarem sob alguma influência ótica subjetiva capaz de lhes manifestar 

algum tipo de envenenamento mental, quando passam a desconsiderar 

por completo a sua vidência. 

   ______________ 

   Procurando meditar um pouco nas palavras do 

querido companheiro que não se aguentava de tanta 

exaustão, pois desde as primeiras horas do dia 

anterior estávamos na companhia da menina- 

Catarina, isso, alguns instantes antes de darmos 

prosseguimento ao nosso diálogo, convidei-o a me 



                     Livro # 19: “Um Novo Amanhecer – Vol. 1” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 87 

Ed. e-book: 
2016-21 

seguir por alguns metros, quando poderíamos nos 

sentar à beira de uma bela mangueira, que ao nosso 

olhar espiritual se apresentava em perfeitas 

lágrimas, sim, chorando, quando, positivamente, ali 

estávamos diante de uma criaturinha do Reino 

Inferior da Natureza a chorar de profunda tristeza 

pelas irradiações pestilentas, em forma de baforadas 

fluídicas, que eram lançadas por pessoas do reino 

superior, ou seja, dos Humanos, pelos centros da 

fala e da sexualidade dos jovens e das senhoras e 

senhores que ali se encontravam em bizarra permuta 

de energias deprimentes... Mas, se me perguntassem 

se naquele instante eu pude visualizar alguma outra 

corrente de elementos fluídicos que estivessem em 

melhores condições das que acabei de citar, mesmo 

que tivesse partido de algum irmão ou irmã mais 

propensa aos ideais mais nobres das relações 

afetivas, eu diria, com sinceridade, que nada pude 

perceber que pudesse lhes colocar na condição de 

vítimas da situação, ou seja, embora uma ou outra 

pessoa estivesse com a intenção de encontrar a sua 

“cara-metade”, tudo levava-nos a crer que estavam 

todos na mesma sintonia deprimente da algazarra e 

da baixa conduta sexual. 

   O materialismo imperava de maneira absoluta 

entre todos. 

   Isso, ocorrendo diante de nossa visão estarrecida 

pela leva imensa de Espíritos ainda profundamente 

atrasados que mantinham as suas jovens-vítimas sob 

uma intensa chuva de nuvens escuras, todas elas, 
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formadas por incalculável somatório de parasitas do 

mundo espiritual inferior, que jorravam de suas 

mentes perturbadas e agonizantes de maneira 

absolutamente assustadora... Víamos ali, dos mais 

variados tipos de insetos da experiência humana, 

além de uma imensa cadeia de minúsculas criaturas 

do meio ambiente hostil e selvagem da mente deles 

mesmos, tudo se interagindo entre eles, os guardiões 

das sombras, e os pobres, mas não indefesos jovens 

e adolescentes que ali se comunicavam entre si não 

somente pelos vapores enfermiços da bebida 

alcoólica, como pela aragem peçonhenta que era 

produzida pela própria ação dos seus sentidos em 

desarmonia.  

 

   - André, vemos, aqui, algo que nos deixa 

profundamente entristecidos, não só no campo da 
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mais baixa moral, como também nos serve como um 

intrigante estudo filosófico, pois se formos levar em 

consideração que apenas estamos abarcando uma 

pequenina comunidade social de uma pequenina 

cidade interiorana do Brasil, que esperar então dos 

grupos que se aglutinam nas grandes metrópoles de 

nosso país?!... 

   - A situação fica ainda mais complicada quando 

passamos a vislumbrar a nossa, quase indefesa, 

juventude, que vive nos grandes centros do Brasil, já 

que, por força das facilidades que encontram dos 

seus pais, aparentemente movidos pela intenção de 

doar-lhes Cultura e Entretenimento, quando na 

verdade acabam por se entregarem a uma volúpia 

quase infernal. 

   - Dito certo.  

   Para mim, meu estimado mentor, não vejo isso 

senão à conta de uma tremenda maldade para com 

a saúde mental e fisiológica da sua própria prole, 

coisa mesmo de Satanás... Se esses desprevenidos 

pais buscassem auxiliar melhor os seus filhos pelo 

Espiritismo, que é uma Religião perfeitamente 

aceitável nos dias de hoje, pela sua proposta 

eminentemente racional e científica, não estariam 

tendo tanta dor de cabeça por os verem se 

precipitando, desde a adolescência, e até bem antes, 

no mundo do crime... Sim, pois, para nós que 

transitamos por detrás da neblina fisiológica, tudo o 

que temos visto alhures, e particularmente aqui 

nessa pequena cidade do interior, é um grande 
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contingente de criaturas começando a dar os seus 

primeiros passos na área da criminalidade, senão de 

fato, pela posse de uma arma de fogo, por exemplo, 

pelo menos pela terrível arma-branca do pensamento 

desequilibrado. 

   De uma maneira ou de outra, o crime irá acontecer, 

pois que os eflúvios pestilentos que passam a ingerir 

desde já haverá de arrasar com a estrutura 

neuropsíquica de quantos se atreverem à lhes dar 

qualquer conselho na direção em contrário da que 

seguem hoje. 

 

  - Não podemos nos esquecer de que os meios de 

comunicação do mundo são também uma excelente 

porta de passagem para as obsessões coletivas... Se 

nos primórdios do Espiritismo, Allan Kardec pôde se 

socorrer apenas do auxílio dos médiuns que se 

encontrava, aqui e ali, vamos dizer, à sua disposição, 

para socorrer os doentes da mente e do corpo que 

eram atingidos friamente pelos agentes espirituais 
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das sobras, hoje, muito provavelmente, ele não 

prescindiria dos serviços da Internet e da Televisão, 

já que por ai é que os servidores espirituais da 

maldade estão atuando nos dias que correm, quando 

vemos a proliferação de filmes e de programas 

deprimentes, e, pior ainda, por meio de uma 

propaganda perversa que incentiva o uso da bebida 

alcoólica. 

   Não nos espantemos se, de hoje para amanhã, 

assim como ocorreu na América do Norte, o uso 

social da maconha seja liberado por aqui. 

   Ai sim, meu bom amigo, é que vamos ver a 

derrocada vertiginosa tanto da nossa juventude 

quanto de toda a sociedade brasileira, pois se hoje 

ninguém está conseguindo segurar as suas crianças 

e os seus adolescentes pelas rédeas da educação 

moral bem orientada, particularmente pela proposta 

do Consolador, amanhã, lamentavelmente, vamos 

ter mais índices de criminalidade e selvageria, por 

conta de tudo isso mesmo... 
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   Enquanto conversávamos, observávamos o tempo 

passar com lentidão, e o ar agitado e a temperatura 

fria da noite, por conta dos sentidos deprimentes que 

eram bafejados, em abundância, pelas Entidades 

desencarnadas que ali fervilhavam em balburdia e 

algazarras, começava a nos deixar tremendamente 

incomodados, entretanto precisávamos dar ali  

prosseguimento à nossa tarefa daquele dia... Foi 

quando, repentinamente, ouvimos uma gritaria vinda 

de dentro do clube, parecendo-nos que havia tido 

algum problema na área da Segurança do local. 

   Para a minha surpresa, e a do meu colega, era 

exatamente a garota que estávamos esperando, que 

teve um ataque epilético inesperado, sendo 

imediatamente trazida para fora do recinto por 

alguns de seus amigos e amigas, já que foram 

convidados a se retirarem do local sem qualquer 

assistência mais direta por parte dos seus 

responsáveis e administradores. 

   A segurança havia sido abalada por isso mesmo, 

pois apesar de todos pedirem pelo auxílio da grande 

casa de shows, ninguém havia se prontificado para 

isso, o que acabou causando uma série de distúrbios 

por parte da juventude presente no local, ou pelo 

menos por uma boa parcela dela, que infantilmente 

se acreditavam plenamente protegidas por aquele 

ambiente, aparentemente acolhedor. 

   Dentro da natural confusão que se formou do lado 

de fora boate, que mais parecia um enorme galpão 

de maneira, quase sem janelas alguma para que, 
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num caso de incêndio ou outra ocorrência qualquer, 

pudessem ser utilizadas como porta de saída do local, 

passamos a observar que a menina já em estado de 

semi-Desprendimento começava a interagir com o 

nosso plano de ação, meio liberta e meio presa ao 

corpo de carne, quando, de repente, a vimos saltar 

para fora do seu corpo quase que de maneira 

automática, e seguir na direção de uma nobre 

senhora de nossa esfera de ação que, segundo 

entendemos, se tratava de sua protetora mais direta, 

que só lamentava pela situação de penúria em que 

se encontrava a sua pupila encarnada, quanto pelas 

demais criaturas do plano espiritual inferior que lhe 

seguia os passos de bem perto, não pelo interesse 

exclusivo de lhe subtrair as forças fluídicas em 

ebulição, mas, principalmente, com o objetivo de lhe 

interditar o concurso dos seres desencarnados mais 

Elevados, que, geralmente, se encontram nesses 

locais para dar socorro e auxílio aos que tombam pela 

imprevidência e pela insensatez no desequilíbrio das 

drogas, sejam elas legalizadas ou não. 

   Prestando atenção a tudo com a maior dedicação, 

por força até da sua profissão, o querido Dr. Adroaldo 

logo alertou: 

   - Se não tomarmos a frente da situação, creio que 

perderemos a nossa jovem-irmã para as mãos dos 

verdugos desajustados que lhe envolve nas suas 

emanações de desarmonia. 

   - Com certeza, disse-lhe ponderado.  



                     Livro # 19: “Um Novo Amanhecer – Vol. 1” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 94 

Ed. e-book: 
2016-21 

   Vamos, agora, nos apresentar à sua Benfeitora 

desencarnada e solicitar dela a devida permissão 

para que possamos lhes acompanhar até o lar da 

jovem, que não sabe se fica dentro do corpo ou se 

sai dele de uma vez por todas, quando neste último 

caso seria uma terrível escolha da parte dela, pois 

sabemos muito bem quanto aos seus inadiáveis 

compromissos na Mediunidade esclarecida por Allan 

Kardec!!...  

   Uma vez tendo dito isso ao meu companheiro, 

demos alguns passos na direção de ambas, e, à 

proporção que chegávamos perto delas, íamos como 

que nos corporificando, passo a passo, diante dos 

seus olhos... Não se tratava de uma materialização 

pura e simples, mas de uma caminhada entre um 

plano de ação e o outro mais inferior, como se ambos 

estivéssemos seguindo por um trajeto em linha reta, 

embora cercado por inúmeras circunferências 

concêntricas, que suportavam cada uma dessas 

específicas Regiões do Espaço. 
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   Aos olhos de um médium vidente-comum, ou seja, 

alguém menos aperfeiçoado nessa área empolgante 

da vidência mediúnica, nada mais ele observaria 

senão a nossa materialização pura e simples. 

_____________________ 

 

Imagem representa a 5ª. Esfera, ou Dimensão da Terra. 

Por mais incrível que possa parecer, pelo menos aos estudantes 

mais ortodoxos de Espiritismo, a nossa Terra, na que vivemos 

agora, não se trata da 5ª. Esfera Espiritual da Terra (Crosta 

terrestre), mas indiscutivelmente a da 3ª. Esfera (Crosta) onde a 

vida humana é mais árida, moralmente falando, do que na sua 

Dimensão mais elevada... E aqui, não estamos discutindo a 

validade da obra de Heigorina Cunha & Chico Xavier: “CIDADE NO 

ALÉM” (Editora IDE), o que para mim já seria um formal 

absurdo mediúnico, porém trazendo um novo foco de visão para  

a vida planetária da Terra, como um todo. 

E, segundo o companheiro André Luiz, se não tomarmos pé 

imediato da situação moral em que vivemos, cairemos ainda mais 

na Escala Espírita (risos). (Vivaldo P. S. Filho). 

   Fonte da imagem: http://animamundhy.com.br/blog/voce-ja-se-perguntou-como-acessar-a-5a-dimensao-

instrucoes-de-melquisedeque                                                  

_____________________ 

http://animamundhy.com.br/blog/voce-ja-se-perguntou-como-acessar-a-5a-dimensao-instrucoes-de-melquisedeque
http://animamundhy.com.br/blog/voce-ja-se-perguntou-como-acessar-a-5a-dimensao-instrucoes-de-melquisedeque
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   Chegamos próximo a elas duas, sem que nenhuma 

delas nos percebesse de imediato a presença físico-

astral, não exatamente por estarmos fora do campo 

visual delas, mas pelo fato de estarem tão entretidas 

uma com a outra que, praticamente, nada a sua volta 

lhes interessavam mais. 

   Como o tempo faltava para a execução total de 

nossas tarefas, imediatamente pedi licença a ambas, 

e me direcionando mais detidamente para a graciosa 

Mentora, me apresentei, deixando a apresentação do 

Adroaldo para mais tarde: 

   - Querida Senhora, boa noite, se é que ainda 

podemos considerar boa noite, pois creio que na 

região dos encarnados, limítrofe a este campo de 

ação, já é praticamente dia, me chamo André Luiz, e 

venho aqui em esforço de auxílio à sua pupila, que, 

como vemos, está mais do que nunca necessitando 

de nossa Assistência imediata... 

   Antes mesmo que eu concluísse a minha frase, a 

nobre Matrona Espiritual já esboçava a sua reação de 

contentamento e respeito à nossa presença. 

   Fora quando ela passou a nos relatar, de maneira 

sucinta, o drama da sua jovem tutelada: 

- Bem, querido Mentor, se o amigo está aqui é porque 

já sabe, até mais do que eu mesma, o que vem 

ocorrendo com essa jovem menina, que para mim 

vale como um verdadeiro tesouro dos Céus... A sua 

proposta inicial, antes da atual reencarnação, era a 

de assumir o seu mandato mediúnico por volta dos 
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15 anos de idade, entretanto, como vemos, ela está 

se arrojando, a cada dia que passa, num redemoinho 

de perturbação e numa tempestade de angústia que 

somente os Poderes do Mais Alto poderão lhe retirar 

dessa situação quase catastrófica, embora ela seja 

ainda muito jovem e, em tese, tenha muitos anos 

vida carnal pela frente. 

   Mas, como todos nós sabemos, cada minuto 

desperdiçado na sua atual encarnação é como se ela 

deixasse passar uns cem anos de serviço construtivo 

no Plano Espiritual... E nisso, ela vai se emaranhando 

numa rede de corrupção moral que, a cada momento 

que passa, vai ficando quase insuperável o seu 

devido retorno ao equilíbrio natural, ou o mais 

natural possível, para a produção dos diversos tipos 

de efeitos-físicos que ela deveria dar conta, por força 

da própria missão que lhe foi gentilmente delegada 

por Espíritos muito Elevados que residem em Esfera 

Superior à minha própria. 

   A minha dor particular é intensa, por ver uma 

menina com tantos valores espirituais se deixando 

entregar a uma vida de prazeres desenfreados, cada 

vez mais se comprometendo com Entidades 

profundamente perturbadas do Mundo Invisível, 

quando, na verdade, já deveria, há muito, diga-se de 

passagem, ter iniciado a sua caminhada pelos 

caminhos seguros do Espiritismo. 

   E para piorar ainda mais a sua situação, vimos hoje 

ela se arrojar ao chão da deprimente casa de 

espetáculos por força de uma sequência de 
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deslocamentos perispírituais intermitentes, que 

acabaram por lhe esgotar os sentidos psíquicos, e 

resultando nessa situação que aqui vemos, ela 

perfeitamente perdida Entre os Dois Planos da Vida, 

quando, na verdade, ela deveria mesmo era “ter se 

achado” Entre a Vida Espírita e a Vida Material, num 

laço perfeito de união entre o serviço salvador com 

Jesus Cristo e a atividade humana vulgar. 

   - Entendi, minha amiga. 

   Este, aqui, ao meu lado é o estimado Dr. Adroaldo 

Modesto Gil, perito em Assistência cardiovascular... 

E como a irmã já deve ter notado, a nossa menina 

vem apresentando graves sobressaltos na área das 

emoções, que de uma maneira muito singular vem 

afetando a sua circulação sanguínea, com graves 

riscos de um edema-cardíaco em breves anos, o que 

poderá lhe restringir as atividades profissionais e, 

principalmente, 

, pois, no caso específico 

das materializações, cada médium preparado para 

esse esforço todo especial, que envolve uma série de 

múltiplas e delicadas providências de nosso plano, 

deverá ter não somente uma cabeça boa quanto um 

coração forte e robusto. (Risos de todos). 

   O que nos diz a esse respeito, Adroaldo? 

   Mas, antes de sabermos um pouco sobre a sua 

opinião, reconhecemos que não seríamos caridosos 

se declinássemos a verdadeira identidade de nossa 

irmãzinha, pois isso a chamemos de Catarina. 
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   - Certo, meu irmão... 

   A bem da verdade, estamos todos, aqui, apenas na 

condição de simples servidores de Jesus Cristo, e 

naturalmente sem grandes recursos de cultura 

científica para podermos expressar toda a extensão 

de vida espiritual que cada um de nós mesmos 

trazemos dentro da própria alma, indiscutivelmente 

um universo imenso de segredos e grandes enigmas 

que, por certo, haveremos de devassar no decorrer 

dos muitos milênios e eras pela frente... 

______________ 

   Nota do médium: André nos informou que nesse trecho 

do diálogo deles, já estavam a caminho da residência da 

jovem médium em Assistência, quando eles mesmos, os três 

Benfeitores desencarnados e mais a jovem, esta, em relativo 

Desprendimento do seu corpo espiritual, seguiam numa 

ambulância do plano extra-físico, que se justaponha ao 

veículo que conduzia no plano material os jovens colegas que 

faziam companhia à nossa menina em questão. 

   Essa é uma situação muito interessante, pois já há algum 

tempo eu mesmo tenho notado que, quando os aviões de 

carreira passam voando por sobre o céu bem acima de nosso 

bairro, que fica numa trilha aérea regular de pouso e de 

decolagem de aeronaves, embora estejamos um pouco 

distante do aeroporto de nossa capital, outras aeronaves do 

plano espiritual ficam como que “incorporadas”, e a palavra 

certa a ser utilizada é essa mesma, ao campo vibracional não 

só dos passageiros, como na da sua tripulação e ainda de 

todo o seu maquinário eletroeletrônico, quanto da sua 

fuselagem, dando-nos uma imagem transcendental de 

deslumbrante beleza, pelas irradiações que são projetadas 

de ambos os Campos Dimensionais, com destaque para a 
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observação bem nítida que passamos a ter de todos os 

pensamentos dos que ali se encontram, dos encarnados e 

desencarnados, quando não, pelo menos, numa visão geral 

da psicosfera mental e emocional das duas naves por mim 

em observação. 

   Em diversas oportunidades, consegui visualizar a sua 

tripulação desencarnada nos enviar, por meio de projeções 

mentais muito objetivas, um pensamento e uma palavra de 

incentivo à nossa própria capacidade mediúnica, sempre no 

interesse de nos fortalecer a tarefa no Consolador. 

___________ 

 

Mesmo nas aeronaves mais simples, com menor porte que as que, 

geralmente, transportam passageiros, temos observado essa intrigante 

tripulação desencarnada, que, dentro de suas especialidades, nos enviam 

pensamentos encorajadores e determinadas informações relacionadas à 

nossa missão mediúnica, embora, sempre se mantendo atentas às suas 

responsabilidades perante os passageiros, encarnados e desencarnados, 

que são movimentados de um ponto ao outro de nossas                              

sociedades na Terra.                                                                                                      

___________ 
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   Essa ocorrência passou a ser de tal maneira uma constante 

em minha vida, que fui obrigado a forçar a minha visão 

mediúnica no sentido em contrário, para que eu não às 

visse mais, ou pelo menos não às visse com a frequência que 

eu as vinha observando, isso para que o meu campo 

mediúnico não se desconectasse das demais tarefas que eu 

havia encampado no decorrer dos anos na tarefa mais 

restrita da Moral-Cristã, e ficasse focado em demasia no 

Espiritismo-Ciência, que, diga-se de passagem, é sempre 

um grande atrativo para qualquer pessoa, e para o 

médium em particular, que se dedica a qualquer estudo 

sobre a Terceira Revelação Divina. 

   Outra coisa que ficou evidente para mim, é que eles 

também, ao passar ou sobrevoar sobre a nossa região aérea, 

embora muito compenetrados das suas atividades técnicas e 

operacionais da aeronave, sabiam muito bem o que se 

passava não somente por dentro de nossa residência como 

cada passo de meu insignificante pensamento, contribuindo 

de maneira decisiva para que eu me mantivesse de “antenas 

ligadas” quanto ao fenômeno sob o meu olhar atento, 

curioso, e, de certa maneira, preocupado, pois não foram 

poucas as vezes que eu também acessei pensamentos 

desarmônicos vindos não só dos passageiros como dos 

Espíritos obsessores que lhes seguiam de muito perto, 

algumas vezes até presos à fuselagem do avião-físico, nos 

levando imediatamente à prece intercessora em benefício de 

todos ali. 

   ______________ 

   Seguindo-me o pensamento de bem perto, notei 

que Adroaldo se esforçara o quanto pôde para dar as 

melhores notícias possíveis acerca do caso de nossa 

jovem acompanhante em corpo espiritual, embora 

sem se prender em demasia a preconceitos 
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emocionais que poderiam, de alguma maneira, lhe 

interditar a oportunidade genuína do auxílio, pela 

educação bem dirigida, tanto à Mentora sob o nosso 

olhar apreciativo, quanto para nós mesmos, já que o 

motorista daquela ambulância, quanto o auxiliar da 

Segurança, estavam mais atentos às suas tarefas do 

momento.  

   - Como eu ia dizendo, a nossa amiguinha Catarina, 

como se apresenta neste exato momento, não 

dispensará o nosso concurso na área cardíaca e 

consequentemente nos órgãos representativos das 

vísceras, que tem total independência dos circuitos 

do coração, embora, de maneira muito discreta, 

estejam subordinados às energias provenientes dos 

rins, que, de uma maneira muito substancial, expele 

energias laboriosamente sintetizadas a partir das 

irradiações solares, com isso cremos que ela passará 

a se acostumar com os elementos magnéticos desse 

órgão fundamental para a circulação sanguínea, 

fazendo dela uma excelente tigela para a acumulação 

dos poderes psicofísicos que lhe serão de grande 

utilidade ao dar início às suas tarefas na mediunidade 

de efeitos físicos, por exemplo... Evidentemente, sem 

desconsiderarmos que ela também deverá ser uma 

excelente médium de Desdobramento, caso venha 

realmente a exercer o seu mandato à Luz do 

Espiritismo. 

   Prestemos bastante atenção na sensação que lhe 

envolve praticamente toda a área gástrica, como se 

ela própria estivesse se surpreendendo com os 
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elementos da mente fisiológica que passam a lhe 

comandar os desejos na esfera das ações puramente 

primitivas, aliás, como a vimos se comportar ainda 

há pouco. 

   Como vocês devem saber, a cada passo para frente 

na Evolução de nossas ações para o Alto, passamos 

como que comandar os nossos sentidos fisiológicos, 

e não sermos atabalhoadamente comandados por 

eles. Por isso, se faz necessário, particularmente 

em relação aos médiuns com tarefas definidas 

no mundo, não somente uma disciplina regular de 

alimentação, quanto em relação a uma atividade 

sensória indiscutivelmente, divorciada dos interesses 

meramente materialistas... 

   Notemos bem, que não nos referimos ao fato de 

gostarmos ou não de sexo, ou nos utilizarmos ou não 

das forças-sexuais, pois isso é uma condição de 

natureza muito particular de cada um, porém 

devemos ter em mente que não será a quantidade de 

vezes que faremos sexo com os nossos companheiros 

ou companheiras que fará a diferença para a nossa 

economia espiritual, mas, exatamente, a maneira 

como lhes dirigiremos a nossa força emotiva, pois 

virilidade tem a ver com o poder de irradiação fluídica 

de cada criatura, cabendo a cada uma delas, homens 

e/ou mulheres, estabelecer, naturalmente, é claro, 

a sua performance sexual, dividindo com o parceiro 

ou a parceira o direito de ser feliz como lhe convier, 

quando passaremos a sentir e a desejar da mesma 

maneira que gostamos de ser desejado e sentido. 
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   Naturalmente, que não será lícito que uma pessoa 

passe o dia inteiro pensando e fazendo o sexo, como 

nunca podemos aceitar, ou compreender, uma 

situação de completa abstinência sexual... Nos dias 

de hoje, graças a Deus, tudo melhorou quanto ao 

pensamento humano no que diz respeito a esse 

assunto, o da Sexualidade-Humana, e até o da 

Sexualidade-Espiritual...  

_____________________ 

Não importa se a nossa luz anda meio apagadinha, 

pois se temos o querosene necessário para 

enfrentar as sombras do caminho, o importante 

será chegar ao fim da jornada, 'mesmo que com 

alguns arranhões e picado por alguns espinhos', por 

termos vencido a nossa tarefa: a de trilhar pelas 

tormentas da vida humana transfigurando as 

trevas do nosso próprio coração em chamas 

vivas da Felicidade-Verdadeira...  

Deus nos segue os passos, nos comanda os 

destinos, e ainda nos oferece a benção do trabalho, 

do estudo, e do amor, como preciosas joias do seu 

coração paternal, que nos compreende as faltas, 

sem nos retirar o dever de lhes converter em 

vitórias do Sentimento-Elevado!...  

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

_____________________ 
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   Por que tocamos nesse assunto?!..., exatamente 

por compreendermos que o caso que diz mais 

respeito à nossa linda irmãzinha tem tudo a ver com 

uma falta intensa que ela sente pelo seu grande e 

eterno-amor, qual compreendemos, pela sua Alma 

Gêmea, que se encontra atualmente em Esfera 

Espiritual Mais Elevada do que a dela, antes da sua 

vinda para a Terra. 

 

  Isto, podemos ver, está lhe perturbando, quase por 

completo, todo o seu sistema simpático, que, por sua 

vez, passa a lhe produzir uma quantidade 

assustadora de hemácias, que atualmente não 

vemos como possa ser suportado por ela, já que é 

muito jovem ainda e de consistência física muito 

delicada, embora o seu atual compromisso na 

mediunidade delicadíssima de Materializações...  
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   Nesse meio tempo do diálogo fomos nos 

aproximando da modesta residência da jovem sob os 

nossos cuidados. 

   Curiosamente, ao chegarmos bem perto da 

entrada de sua residência, o seu Espírito foi como que 

subtraído de nossas mãos, rapidamente voltando 

para o local de origem, ou seja, para o seu corpo 

material, numa espécie de sucção-mórbida, pois a 

grande dose de elementos alcoólicos ingeridos por 

ela lhe proporcionou esta precipitação-abrupta, 

passando ela-matéria a suspirar com certa dor no 

peito. 
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______________________ 

 

Missionários da Luz é um livro espírita, psicografado por Francisco Cândido Xavier e 

ditado pelo espírito André Luiz, editado pela FEB (Federação Espírita Brasileira) em 1945. 

É um relato de experiências pessoais vividas por André Luiz no Plano Espiritual, em sua 

grande maioria acompanhado por Alexandre, seu "instrutor". 

Esta é a terceira obra da série do autor espiritual André Luiz, chamada de Série André 

Luiz composta de 16 livros. A Série André Luiz pode ser subdividida em duas 

partes: Coleção A Vida no Mundo Espiritual e Obras Complementares. Missionários da 

Luz é também a terceira obra da Coleção A Vida no Mundo Espiritual. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mission%C3%A1rios_da_Luz 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Doutrina_Esp%C3%ADrita
https://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_C%C3%A2ndido_Xavier
https://pt.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Luiz_(esp%C3%ADrito)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Federa%C3%A7%C3%A3o_Esp%C3%ADrita_Brasileira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Luiz_(esp%C3%ADrito)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Plano_Espiritual
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nosso_Lar#Bibliografia_da_S.C3.A9rie_Andr.C3.A9_Luiz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nosso_Lar#Bibliografia_da_S.C3.A9rie_Andr.C3.A9_Luiz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mission%C3%A1rios_da_Luz
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Capítulo # 3 

MISSIONÁRIOS DA LUZ 

 

   Baseado nos Capítulos: 4, 7, 8, 9, 10 & 17. 

 

   Nota do médium: Uma das condições mais impressionantes de 

nossa faculdade mediúnica, pelo menos para mim mesmo que gosto 

do assunto, é a de, em determinadas circunstâncias, podermos 

observar, pela minha vidência mediúnica, e até mesmo pela 

clarividência, diversos tipos e graus de força psíquica que são 

emanadas, particularmente, dos centros de força inferiores das 

mulheres, dos centros básico, genésico & gástrico, quando fica-nos 

patenteado a natureza toda particular de suas personalidades- 

femininas, com destaque para os processos gestativos, tanto 

delas mesmas como as de seus futuros bebes.  

   Muito raramente me importo em saber se serão crianças do sexo 

masculino e/ou feminino, entretanto, e a depender de cada caso, acabo 

ficando sabendo disso pelas próprias emanações áuricas dos Espíritos 

em franco processo de gestação. 

   Outra ocorrência bastante feliz, principalmente para mim mesmo que 

estou sempre muito feliz por saber, e reconhecer, que ali se encontra 

um novo irmãozinho chegando ao mundo terreno para se educar e 

educar, para ser feliz e fazer os outros felizes, sempre pela proposta 

do “amai-vos uns aos outros como Jesus Cristo nos amou”, é a de eu 

poder, até com certa facilidade, perceber visualmente, como se 

fossem imagens impregnando o campo magnético da mãe, se essas 

crianças haverão de ter um futuro saudável e relativamente tranquilo, 

no que diz respeito à saúde corporal, ou se ocorrerá com ele ou ela 

alguma anomalia, mais grave ou menos grave, não somente naquele 

período da gestação, mas no futuro de sua existência material... 

Embora, essa ocorrência tenha se acentuando de alguns poucos anos 

para cá, já que, geralmente, a minha visão mediúnica capta mais as 

emanações psicológicas e emocionais das criaturas, encarnadas e/ou 

desencarnadas. 
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   Em outra oportunidade, já relatei casos de eu poder observar não 

somente o vestuário dos Espíritos, como também vislumbrar por 

debaixo de suas roupas, como se a nossa visão clarividente fosse 

um poderoso raio-x... (Risos)... Sem contar das inúmeras vezes que 

visualizei de maneira perfeitamente lúcida, com uma nitidez 

clarividente que não me deixava qualquer dúvida quanto aos fatos 

transcendentais que estava vislumbrando objetivamente, ou seja, 

perfeitamente acordado, desperto, inclusive dentro do transporte 

coletivo, ou em qualquer local da via pública, Espíritos desencarnados 

de mulheres grávidas, não se tratando, em hipótese alguma, de 

Entidades atrasadas do Plano Espiritual Inferior, mas de mulheres 

desencarnadas de condição mediana para Cima, até mesmo 

Espíritos de alta elevação moral, em cenas clarividentes tão 

deslumbrantes quanto ternas, tão perfeitas quanto profundamente 

excepcionais... E suas irradiações áuricas, ou perispírituais, não 

traziam qualquer marca de dor ou de desarmonia psicológica, mas, de 

maneira indiscutível, o clarão delicado e singelo das almas 

verdadeiramente da Luz. 

   ______________ 

   - Não podemos deixar de ter em mente de que aqui 

estamos lidando com forças substancialmente 

sentimentais – observa o atencioso mentor Adroaldo, 

vivamente interessado na situação da enferma sob a 

nossa atenção. 

   Se procurarmos lhe auscultar a voz do coração 

pelas forças vegetativas que passam a entrar em 

ebulição, veremos que a nossa sensível amiga se 

encontra quase à beira de um colapso... Não que lhe 

falte a Assistência do Mais Alto, já que temos aqui, 

bem ao nosso lado, a sua Mentora desencarnada que 

lhe guia os passos sobre a vida planetária como 

verdadeira mãezinha-espiritual, zelosa e muito 

atenta contra tudo o que venha a lhe afetar a 

economia orgânica quanto emotiva, entretanto, por 



                     Livro # 19: “Um Novo Amanhecer – Vol. 1” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 110 

Ed. e-book: 
2016-21 

conta da sua própria invigilância, a vemos se 

deteriorar moralmente, e mesmo fisicamente, por 

conta das infelizes amizades que vem angariando no 

decorrer dos seus últimos anos de vida material, a 

despeito de tudo o que tem sido providenciado pelo 

Mundo Maior em seu próprio benefício. 

   Ela, a nossa irmã-enferma, poderá até acusar os 

seus genitores pela forma como a conduziram e a 

educaram nesta atual encarnação, entretanto somos 

de parecer que independentemente desta ou daquela 

orientação que venhamos a receber no mundo, em 

relação à postura devida que precisamos empreender 

em nossa vida social, comunitária e, particularmente, 

familiar, o que vai fazer mesmo toda a diferença é a 

nossa bagagem espiritual e a nossa boa vontade em 

compreender que o bem será sempre o bem e o mal 

sempre o mal, quando por isso mesmo, e segundo as 

orientações de Allan Kardec, o nosso inestimável 

Mentor para os assuntos de Espiritualidade, nenhuma 

criatura sobre o solo da Terra está incapacitada de 

rever suas atitudes e mudá-las, caso determine para 

si mesmo a necessidade de sempre caminhar pelo 

caminho correto... 

   Com isso, sob o nosso olhar, vemos como as suas 

energias físicas são rapidamente envolvidas por uma 

camada escura de parasitas da economia mental que, 

inegavelmente, passa a lhe subverter toda a vida 

vegetativa, no que toca aos impulsos da motricidade, 

o que acabou por gerar o quadro insuspeito de auto-



                     Livro # 19: “Um Novo Amanhecer – Vol. 1” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 111 

Ed. e-book: 
2016-21 

hipnose obsessiva, ou antes, um caso muito comum 

de epilepsia. 

   Por outro lado, as forças que passa a gerar de fora 

para dentro acabam por alcançar os centros de força 

do perispírito, ocasionando dessa forma um vai e 

vem ininterrupto de forças psíquicas em desajuste. 

   Como dizíamos, a auto-vampirização corre solta 

sobre a sua economia psicofisiológica. 

   Satisfeitos como estávamos pela exposição muito 

sóbria do nosso amigo Adroaldo, eu e mais a Senhora 

Espiritual passamos a confabular à parte, deixando 

para o nosso amigo-médico a incumbência de prestar 

os primeiros socorros à aquela jovem medianeira em 

aturdição emocional, visto que lhe deixaríamos em 

excelentes mãos. 

   Curioso que me encontrava para saber um pouco 

mais a respeito das atividades espirituais de nossa 

anfitriã desencarnada, lhe consultei a memória no 

sentido de receber dela os apontamentos gerais do 

caso. 

   Minha Irmã, não desejando ser impertinente, visto 

que o momento não é dos melhores para a dilatação 

de maiores conhecimentos, visto que o seu coração 

de mãe e amiga se encontra apreensivo pela situação 

da nossa menina-enferma, busco-lhe apenas uma 

informação mais precisa quanto ao contrato firmado 

de nossa amiguinha encarnada perante as 

Autoridades do Mundo Espiritual Superior, para a 
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devida execução de suas tarefas na Mediunidade com 

Jesus Cristo...   

   - Entendo muito bem a sua intenção, estimado 

André Luiz, até porque qualquer pensamento mais 

elevado, mesmo que em forma de diálogo instrutivo, 

será de fundamental importância para que o caro Dr. 

Adroaldo possa realizar a sua tarefa médica na 

economia pesipíritual, e física, da minha doce 

Catarina... Com isso, devo-lhe também os meus 

maiores agradecimentos pelo fato de estarem aqui, 

agora, com o interesse generoso de desarticular não 

somente as intenções infelizes das Entidades 

espirituais enfermas que lhe acompanha, desde há 

muito, como também as de lhe aliviar o próprio 

pensamento em desarmonia, já que a falta imensa 

de sua alma gêmea, que ficou no nosso plano de ação 

lhe aguardado a decisiva vontade de se elevar pelo 

serviço com Jesus para que pudessem se reencontrar 

quando do seu retorno à Vida Mais Alta, tem lhe 

trazido muitos conflitos de ordem psicológica, quase 

intransponíveis, mas não irremediáveis, como bem 

nos esclareceu o Irmão Adroaldo...  

   A situação dela se assemelha a de muitas outras 

pessoas no mundo, homens e mulheres, jovens ou 

adultos, idosos ou não, que, pela falta de uma 

companhia que possa lhes sustentar a performance 

sentimental, acabam se desajustando moralmente 

por concederem espaço no próprio coração aos 

estímulos sexuais de ordem bastante inferiorizados, 

quando, na verdade, deveriam estar se precavendo 
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pelo Evangelho de Jesus Cristo, o Mestre e Guia 

Espiritual Maior da vida humana, para uma solução, 

senão imediata, pelo menos a médio prazo, de sua 

problemática emotiva, já que, embora estejamos 

todos lidando com forças vibratórias de inapreciável 

poder, não quer dizer que estejamos à margem da 

inesgotável Bondade de Deus, que sempre nos 

reserva o melhor da Vida, mesmo nas situações, 

aparentemente, mais calamitosas... 

   Se a nossa Catarina prestasse um pouco mais de 

atenção aos inúmeros casos que são apresentados 

pela mídia do mundo, seja pela TV, pelos Jornais 

impressos ou pela Internet, particularmente, pois 

essa última ferramenta, de uma maneira geral, é a 

que mais chama a atenção da juventude, veria com 

precisão quase aterrorizante o que vem acontecendo 

com a juventude do planeta material, como um todo, 

dessa maneira se aproveitando “dos erros alheios” 

para evitar os seus próprios, possíveis, desacertos... 

Mas, infelizmente, como acontece com a maioria de 

nós, especialmente quando estamos em transito pela 

faixa de vida dos seres encarnados, tem preferido se 

retrair, em si mesma, utilizando-se da pseudo-

condição de vítima, o que acabou por lhe gerar uma 

auto-vampirização, que, aliás, foi muito bem 

detalhada pelo nosso amigo-mentor que agora, sei 

muito bem, cuida dela com o carinho de um pai 

zeloso e muito dedicado. 

   O amigo não acha?!... 
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   Mas, antes que eu pudesse manifestar qualquer 

comentário, seguir ela no seu raciocínio: 

   E para piorar a sua situação, além da grande 

preguiça moral em se reerguer do egoísmo em que 

se encontra, pela forma de pensar mais em si mesma 

do que em todas aquelas pessoas que poderiam se 

utilizar das suas ferramentas mediúnicas por um 

serviço Cristão bem orientado no Espiritismo, já que 

não lhe tem faltado os alertas do Mundo Invisível, por 

meio de determinadas pessoas que são conduzidas a 

sua presença, um tanto extravagante, diga-se de 

passagem, apesar de ser sempre muito gentil e 

delicada no trato com os seus conhecidos, no sentido 

de procurar ajuda no seio da Doutrina Codificada por 

Allan Kardec, pela sua grande beleza física, vem 

incondicionalmente amealhando amizades, aqui e ali, 
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que passam a também lhe vampirizar as forças 

psíquicas, como se ela estivesse vivendo dentro de 

um verdadeiro redemoinho, não sabendo ao certo 

qual direção tomar, embora a sua vontade maior 

seja a de se manter inerte como se encontra 

atualmente, pelo menos espiritualmente falando, 

pois a sua vida social em nada se assemelha a uma 

existência monótona, visto que as badalações 

noturnas, e até diurnas, vão se revezando e se 

multiplicando à proporção que vão chegando mais e 

mais amigos, todos eles e elas carecedores de nossa 

maior piedade, pois são todos muito jovens, embora 

também muito irresponsáveis...  

   Inconscientemente, tem recebido ela do seu 

próprio Espírito, dos subterrâneos da consciência 

espiritual, os dispositivos psíquicos para a solução do 

seu próprio dilema, que é o de ser ou não ser 

responsável pela sua própria libertação 

espiritual, quando, caso aceitasse, de bom grado, 

os chamamentos da sua consciência no sentido de se 

liberar de todo o mal mediante algum serviço de 

auxílio ao próximo, por menor que seja, mas 

vivenciado com verdade cristã, já que na sua família 

consanguínea existem bons exemplos de pessoas 

valorosas e de caráter inatacável... Entretanto, o que 

vemos aí, indiscutivelmente, é ela querendo brigar 

com Deus, como se Ele, o Todo-Misericordioso, fosse 

o responsável pela sua insistência em se manter no 

atraso moral. 
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   Mas, com a devida bstração da minha condição 

momentânea de mulher-desencarnada, precisamos 

entender isso que lhe acomete agora como um caso 

muito comum de vaidade feminil, pois pensa ela, 

como muitas outras de nós, que todos os homens 

estão sobre o sabor da sua vontade e dos seus 

desejos, como uma válvula de escape para com os 

conflitos psicológicos internos que traz de antes da 

atual encarnação, por não ter podido compartilhar 

ainda da presença agradável da sua cara-metade, 

nesta atual existência, que ela conheceu em 

experiências reencarnatórias passadas, mas que não 

soube valorizar. 

   Então, meu estimadíssimo André, a situação é mais 

ou menos esta ai que acabo de lhe colocar a par. 

(Risos da Benfeitora). 

   Na verdade, a sua problemática abarca inúmeras 

outras ocorrências de natureza moral, que, no 

momento, não nos cabe fazer maiores comentários. 

Mesmo porque, sempre haverá uma luz no fim do 

túnel, e a nossa missão aqui é de soerguer as almas 

queridas de nossa alma, e não as pisotear com 

comentários e observações que em nada nos facilita 

a vida, nem a nossa e nem tão pouco a dela. 

   A nossa prioridade, como o irmão bem sabe, será 

sempre a de emitir vibrações de paz, saúde e luz!... 

   O amigo não acha?!... – Aqui, ela sorriu, lembrando 

do momento anterior no qual ela mesma me impediu 
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de emitir qualquer comentário, vindo então a finalizá-

lo agora... 

 

   Ao termino de sua rápida preleção, dei um profundo 

suspiro de satisfação, como se eu estivesse saindo de 

um deleite espiritual, já que as suas palavras me 

tocaram fundo a alma, já tão acostumada às 

dificuldades da vida mental das criaturas humanas, 

das encarnadas quanto das desencarnadas, porém 

sempre muito atenta às novas experiências, aliás, 

experiência nova é algo que não falta do Lado de Cá 

da Vida, pois são inúmeros os casos que passam a 

nos afligir o próprio coração quase que de maneira 

ininterrupta, particularmente os que dizem respeito 

às nossas crianças, aos adolescentes e jovens, tão 

expostos que estão aos processos angustiantes de 

obsessão-coletiva, por conta de uma enxurrada de 
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informações deprimentes que lhes chegam de todos 

os lados. 

   Passamos cerca de 20 minutos em oração interior, 

com o desejo ardente de fortalecer o trabalho que era 

levado a efeito pelo Adroaldo no interior do quarto de 

nossa Catarina, que ela já havia chegado em casa e 

sido colocada na sua cama pelo seu paizinho querido, 

enquanto a sua  genitora, em profunda angústia, se 

preocupava mais em lhe fortalecer o coração pela 

prece intercessora ao “Espírito Santo”... 

   Em dado momento, vimos o nosso companheiro 

sair do pequeno quarto de dormir com a menina-

Espírito em seus braços, quase adormecida, mas 

perfeitamente integrada ao nosso campo de ação... 

Pelo que demos para notar, o seu cordão de prata, 

que liga o corpo espiritual ao corpo fisiológico, estava 

mais acentuadamente ligado ao seu centro genésico 

no corpo material, embora a sua desarmonia se 

estabelecesse de maneira mais acentuuada no centro 

cardíaco e no centro gástrico, por meio de suas 

naturais ramificações nervosas. 

   ______________ 

   Nota do médium: Para uma melhor compreensão sobre 

esses fulcros de energia do perispírito, recomendamos aos 

nossos amigos e amigas leitores se dirigirem para o primeiro 

Livro de nossa lavra mediúnica: “MEDIUNIDADE EM DOIS 

MUNDOS – Relatos de Médium Espírita”. 

   Segundo André, e como já pudemos observar, o fio de 

prata que aciona os mecanismos neurofísicos do perispírito 

ao campo somático, propriamente dito, se ramifica de várias 
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maneiras, pois, na verdade, se trata de vários condutos 

(fios) unidos hermeticamente num só, proporcionando a 

vitalização da vestimenta carnal por meio de incalculáveis 

substâncias da vida astral, ou melhor dizendo, da 

fisioquímica e da neuroatividade do corpo astral. 

      ______________ 

   Sentimos naquele instante uma vaga apreensão, 

pois o ar repentinamente passou a nos gelar até os 

ossos espirituais, como se estivéssemos sendo 

observados por olhos atentos e sinistros, embora à 

certa distância de onde nos localizávamos... Na 

verdade, eram Espíritos altamente comprometidos 

com a infelicidade alheia, que, à espreita de algum 

movimento menos feliz de nossa parte, ou mesmo de 

algum deslize da Segurança, aguardava-nos para a 

devida incursão de combate sobre nosso pequenino 

grupo de Assistência, que se encontrava reforçado 

apenas por mais dois sentinelas de nossa esfera de 

ação que haviam chegado àquele lar antes de nós, 

para resolver problemas e situações pertinentes à 

segurança de nossa jovem anfitriã. 

   Resolvemos, então, passar os poucos momentos 

que nos restavam ali mesmo, já que uma saída de 

onde nos encontrávamos na direção de algum posto 

de socorro e assistência espiritual com a intenção de 

auxiliar melhor a nossa Catarina, poderia se 

transformar num enorme desastre para ela, pois, 

embora estivesse mentalmente integrada ao nosso 

comando hipnótico, particularmente ao do Adroaldo, 

não seria justo lhe forçar a vida orgânica, que se 

encontrava adormecida, e ainda a sua vestimenta 

perispíritual, por conta de uma, possível, ação dos 

agentes sombrios que ali nos manietavam, mesmo 

que a longa distância do seu recinto doméstico.  
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   Ao olhar atento de todos, dei o sinal com a cabeça 

para que déssemos início a uma operação magnética 

em nossa criança-espiritual, visto que todos ali 

estavam começando a ficar impacientes pela situação 

desagradável, claro que embora todo o amor que lhe 

dedicávamos, então iniciamos o trabalho pela oração 

sincera e bem sentida à Jesus, para que não nos 

faltasse o equilíbrio e a harmonia necessárias para a 

execução da nossa tão acalentada assistência 

daquela noite-madrugada. 

   Uma vez tendo dito algumas palavras de louvor e 

agradecimento ao nosso Pai Celeste, vimos como o 

Adroaldo tocava delicadamente a testa de nossa 

amiguinha em estado de sonho espiritual, sim, pois 

ela se mantinha adormecida mesmo em nossa esfera 

de ação, muito próxima da sua contraparte física. 

   Unindo amor e veneração aos Poderes do Alto, o 

médico e amigo passou a ministrar uma série muito 

complexa de irradiações coloridas, 

, fazendo com que a menina sob a nossa 

atenção tomasse um novo fôlego psíquico e físico, 

passando a respirar com mais calma e com melhor 

eficiência, sempre seguindo o ritmo compassado das 

variadas formas luminosas que chegavam até ela, via 

seu centro-frontal, desaguando tudo corpo abaixo, 

passando pelo centro-cardíaco, até chegar ao centro- 

gástrico, onde as anomalias psíquicas se faziam mais 

presentes. 

   Forçando um pouco mais a sua capacidade mental, 

notamos que ele pretendia chegar com as suas 

irradiações até o centro-genésico da garota, com isso 

tentando desobstruir os sentidos da emoção, quase 

totalmente entregues às aluviões de micro-Entidades 
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que se mantinham perfeitamente ajustadas a ela por 

meio de uma simbiose quase completa. 

   O corpo espiritual de Catarina passou então a 

expelir uma gosma branca, como se naquele instante 

toda ou pelo menos uma grande parte do seu 

ectoplasma contaminado estivesse sendo repelido 

vagarosamente de seu organismo perispíritual, 

embora fortemente ritmado, quase que no mesmo 

ritmo das substâncias curativas provenientes dos 

centros de força de Adroaldo, os mesmos que os 

dela, todas elas movimentadas em meio aos cones e 

esferas que faziam parte da constituição fisiológica 

do perispírito do nosso Assistente. 

 

Os mais conhecidos cetros de força do corpo espiritual são: Básico, Genésico, 

Esplênico, Gástrico, Cardíaco, Laríngeo, Frontal & Coronário.                                        

Voltamos a recomendar (Grátis) o nosso 1º. Livro mediúnico:                                                  

“MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS – Relatos de um Médium Espírita” 

VIVALDO P. S. FILHO | mediunidade-e-jesus (wixsite.com) 

https://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus/bio
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   Uma vez a gente sentindo a melhora gradativa de 

nossa irmã, ali em tratamento, passamos para a 

segunda parte do serviço que nos cabia realizar, que 

era o de nos aproveitarmos da sua nova condição 

fluídica, com elementos mais finos e delicados da 

nossa particular fisiologia, para a necessária 

materialização do Agente Espiritual do Mundo Maior 

que, antes de qualquer um de nós, era o personagem 

que mais haveria de lhe trazer bem-estar e 

segurança, carinho e devoção, pois se tratava da sua 

tão acalentada Alma Gêmea. 

   Até aqui, mantivemos a harmonização do ambiente 

quase que somente pela nossa ação mental, porém, 

a partir daí, preparamos uma espécie de redoma 

forjada a partir dos elementos elétricos e magnéticos 

que trouxemos em nossos aparelhos portáteis de 

Socorro-Terapêutico, visto que qualquer ação no 

meio ambiente terreno sempre nos causa um grande 

dispêndio de força nervosa, se bem que nem sempre 

em quantidade adequada para os serviços de auxílio 

aos seres encarnados, pois cada Espírito, como cada 

aparelho desses, sempre haverá de suportar o 

equilíbrio um do outro de acordo a necessidade do 

momento, afinal de contas, pelo menos nas Regiões 

Espirituais do nosso Planeta, Espírito ainda é gente. 

(Risos de André Luiz!). 

   Essa providência, foi realizada com certa doze de 

alegria e descontração, pois qualquer encontro 

romântico, seja no solo da Terra ou nas Regiões do 

Invisível, será sempre um motivo a mais de exaltação 

ao amor, ao respeito e ao compromisso de lealdade, 

de um para com o outro... Por isso, procuramos a 

todo o custo, embora a nossa inocente paciente 

estivesse praticamente “por fora” do que ocorria ali 

naquele instante, senão por pura inspiração onírica, 
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lhe proporcionar o deleite espiritual a que fazia jus, 

levando em consideração que nenhum filho ou filha 

de Deus se encontra a margem de sua Bondade... 

   Então, uma vez tendo sido tomadas todas as 

providencias necessárias, fizemos uma corrente de 

força-vibratória em torno de Catarina, passando a 

insistir mentalmente sobre a sua supra-renal com a 

intenção de possibilitar a produção dos elementos 

necessários à harmonização do seu já muito abalado 

ambiente emotivo, já vislumbrando a sua surpresa 

diante da Alma-Querida que já estava sob a nossa 

atenção. 
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   Uma névoa de coloração rosa-lilás passou a se 

projetar do seu centro-cardíaco, e envolvendo agora 

todo o conjunto de células que faziam parte da sua 

natureza físico-astral – naturalmente que o seu corpo 

físico adormecido também passava a se beneficiar de 

toda essa correnteza de elementos astrais altamente 

benéficos, tanto fisicamente quanto mentalmente –, 

quando vimos inúmeras partículas prateadas, de 

diminuta constituição, entranhadas no universo de 

células do seu corpo astral, passarem a literalmente 

desagregar e desmaterializar todo o cortejo de 

bacilos pestilentos que ainda pairavam pelo seu 

sistema reprodutor, de uma maneira geral. 

   A situação sob o nosso olhar atento e emocionado 

se fizera tão absolutamente encantadora que, 

quase, não conseguíamos manter os nossos olhos 

fixos nas cenas transcendentais que corriam céleres, 

impossíveis de serem captadas, mesmo pelo mais 

exímio clarividente da Terra. 

   O ar se tornara mais suave, e os aromas diversos 

que passavam a interagir com o ambiente terreno 

imunizavam a todos ali naquela hospedagem de pura 

luz, nem que fosse por poucos dias ou poucas 

semanas, enquanto durasse o êxtase dos que ali 

residiam. 

   

   Já completamente corporificado, o nosso visitante 

do Mais Alto passou imediatamente a manter um 

diálogo, tão belo quanto lírico, com a sua cara- 

metade.  
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_____________________ 

 

A Criptografia Quântica-Espiritual é utilizada pelos 
Benfeitores da Vida Maior para manter o sigilo das 
informações perispírituais, visuais ou verbais, e até 

mentais, sim, um diálogo mantido sob sigilo absoluto. 

_____________________ 

   Mesmo para os nossos tímpanos espirituais, os sons 

inarticulados foram tomados a conta de verdadeiras 

ondas e múltiplas partículas luminosas que aos 

nossos olhos mais se assemelhavam a providenciais 

cálculos-aritméticos, como se a figura angelical a 

nossa frente não desejasse que lhe interceptássemos 

as palavras e nem as frases, absolutamente líricas 

e poéticas. 

   Esse delicado encontro perdurou por cerca de 20 

minutos do tempo terreno, embora toda a situação 

chegasse aos nossos corações, de todos daquele 
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pequeno grupo de Assistentes & Protetores, como se 

tivesse tomado alguns séculos da efêmera existência 

humana. 

 

   Para nós, que estávamos ali na condição de muito 

humildes e limitados Agentes do Bem Maior, vimos 

que a Doutrinação não poderia ter sido mais bem 

conduzida, visto que o que a querida Catarina mais 

precisava, antes mesmo de nossa assistência 

médico-espiritual, 

, pois não existe melhor 

terapêutica no mundo, seja no vale de sombras da 

vida terrestre ou nas Esferas de Pura Luz e Pura 

Beleza Espiritual, do que o sorrido na face e o abraço 

caloroso daquelas criaturas que, indiscutivelmente, 

foram talhadas pelo Criador dos Universos para 

viverem eternamente conosco. 

   Ele mesmo fez questão de lhe conduzir de volta ao 

lar fisiológico, antes, porém, deixando para mim, 
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para o Adroaldo, para a grande Matrona Espiritual de 

nossa jovem pupila, e para os demais companheiros 

que nos Auxiliavam na tarefa de Deslocamento e de 

Segurança, a certeza de que cada um de nós será 

cobrado pelo tempo desperdiçado, diante das tarefas 

na Mediunidade, segundo a capacidade que cada um 

também tenha de discernir e de suportar, por assim 

dizer, a sua própria responsabilidade. 

   - Portanto, serviço sim. 

   - Escravidão, jamais. 

   Despedimo-nos da nossa querida Anfitriã, que ali 

ficaria tomando conta daquele seu doce-fardo pelos 

próximos anos, até que a jovem Catarina tivesse 

consciência da sua imperiosa tarefa de Servir à Jesus, 

ao lado dos Bons Espíritos.  

André Luiz 
 

 

_________________ 

   Nota do médium em 01/08/2021: Este Livro, o 

de # 19, dá início a uma Nova Série de André Luiz, 

dessa vez por meu próprio intermédio, que tem a 

pretensão de, humildemente, Homenagear a Série 

Original por Chico Xavier:“ . 

 

O Fim DA PRIMEIRA PARTE  

 

 



                     Livro # 19: “Um Novo Amanhecer – Vol. 1” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 128 

Ed. e-book: 
2016-21 

________________ 

 

DOE SANGUE, DOE VIDA! 

   André Luiz, pseudônimo utilizado nas obras 

de Chico Xavier pelo Dr. Carlos Chagas. 

________________ 
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FIM DA PRIMEIRA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelo Esp. André Luiz                          

Com       

 



                     Livro # 19: “Um Novo Amanhecer – Vol. 1” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 130 

Ed. e-book: 
2016-21 

SEGUNDA PARTE 

__________
 

  

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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Elvis, em 1970. 

Elvis Aaron Presley (Tupelo, 8 de janeiro de 1935 — Memphis, 16 de 

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

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

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

década de 50.  

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

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tupelo_(Mississippi)
https://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1935
https://pt.wikipedia.org/wiki/Memphis_(Tennessee)
https://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1977
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ator
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apelidos_honor%C3%A1rios_na_m%C3%BAsica_popular
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alcunha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley
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Capítulo # 4 
___________ 

 

Temos como meta a 

Sem esse pensamento, o homem estaria fadado à 

plena morte espiritual, pois nada lhe restaria, sobre 

a face da Terra, senão gozar dos prazeres da carne 

e gozar-se pelas delícias do sexo sem pudor e sem 

qualquer estímulo superior que lhe possibilitasse 

avançar na senda da Escola da Vida, seja pelo 

sentimento enobrecido ou pela inteligência 

solidária, já que nada lhe restaria senão a angustia 

suprema e o terror íntimo de se reconhecer, após a 

sua morte material, perdidamente entregue ao 

fatalismo do nada. 

 

Mas, quando compreendemos a , 

como porta abençoada de Deus para a Vida 

Infinita, naturalmente passamos a nutrir a santa 

Esperança de  

Espírito Elvis Presley 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                          

(Salvador/BA, 07 de março de 2013) 
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_____________ 

Nota do médium em 01/08/2021: 

   A partir de uma observação mais atenta, veremos que 

esta Mensagem de Elvis está atualizada com o momento 

que estamos atravessando na existência terrena pela 

covid-19, vindo de encontro aos anseios de todo pai e de 

toda mãe, por exemplo, que perdeu o seu filho ou filha 

muito amados para essa pandemia, que, sem dúvida 

alguma, nos alerta para a necessidade de que todos nós 

temos de nos amar uns aos outros como Jesus Cristo nos 

amou e continua a nos amar!!... 

   Existe, sim, Um Novo Amanhecer!!...  
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Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcanti (Riacho do Sangue, 29 de 

agosto de 1831 — Rio de Janeiro, 11 de abril de 1900), mais conhecido 

como Bezerra de Menezes, foi 

um médico, militar, escritor, jornalista, político, filantropo e expoente 

da Doutrina Espírita. Foi alcunhado como "O Médico dos Pobres". 

Bezerra de Menezes – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org)  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jaguaretama
https://pt.wikipedia.org/wiki/29_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/29_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1831
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/11_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/1900
https://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Militar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jornalismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filantropo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doutrina_Esp%C3%ADrita
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bezerra_de_Menezes
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Capítulo # 5 
___________ 

 

 

Marcela!... Partir o coração de uma pessoa é como 

se estivéssemos tumultuando a própria vida 

planetária de um só golpe.  

Porém, quando acolhemos uma alma querida ao 

regaço de nossa própria alma, pode crer, filha 

minha, é absolutamente como se tomássemos conta 

do coração e do espírito do Universo inteiro.  

Deus confia os "pequeninos", os "humildes", e os 

"sofridos" nas mãos dos Espíritos fortes e 

destemidos, corajosos e verdadeiramente 

desprendidos...  

Siga o seu caminho de luz, acendendo clareiras 

sobre a escuridão do mundo e construindo "pontes" 

de acolhimento por onde o amor possa transitar, 

sem conflito, e sem detença. 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                   

(Salvador/BA, 30 de novembro de 2015) 
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   Nota do médium: Esta, trata-se de uma Mensagem 

espontânea que foi psicografada na intenção de uma 

de minhas queridas amigas pelo Facebook, que havia 

postado uma linda canção em nossa página pessoal, 

intitulada: “BRIDGE OVER TROUBLED WATER”, 

interpretada de maneira toda particular e especial por 

Elvis Presley, em Las Vegas/NV, em agosto de 1970. 

___________ 

  

O Rei do Rock, Elvis Presley, foi a reencarnação do Rei Davi 

bíblico, que mais tarde voltou na personalidade do inesquecível 

Apóstolo do Espiritismo Gabriel Delanne. 

  ___________ 

    Já o querido Dr. Bezerra de Menezes dispensa 

qualquer apresentação mais detida, pois se trata de um 

dos mais graduados Benfeitores Espirituais que tem 

atuado no Espiritismo desde quando se encontrava 

reencarnado no solo da Terra Material. 
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_____________ 

Nota do médium em 01/08/2021: 

   A partir do que acabamos de ler (acima), foi dado um 

novo tratamento editorial, ou seja, pela grandeza do seu 

conteúdo Revelador acerca da Missão de Elvis Presley 

pela Doutrina Espírita, agora vendo se desdobrando pela 

Decodificação Espírita, achamos por bem realizarmos 

um Capítulo-Especial, que vem logo a frente, claro que 

para que possamos testemunhar o Esquema-Chave que 

está relacionado ao seu último Especial de TV, que foi 

produzido pela CBS-TV na América do Norte em 1977, e 

levado ao ar em 1978 no Brasil, no que diz respeito ao 

nosso particular compromisso com a 9ª. Esfera Espiritual 

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

demonstra o caráter Missionário da vida e da obra do Rei 

do Rock em relação ao Espiritismo!!... 

   Que Oxalá seja louvado. 
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Vivaldo P. S. Filho (Salvador, Bahia, 10 de julho de 1964 — é um médium 

espírita com 25 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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Capítulo # 6 
___________ 

 

 

Capa do LP-DUPLO, da RCA: “ELVIS IN CONCERT”, com                         

a gravação do ‘Elvis TV Special 1977’, pela cadeia de                          

televisão norte-americana CBS. 

___________ 
 

   ... Entretanto, preciso testemunhar que Elvis tem 

sido um dos grandes Instrutores da Vida Superior 

que tem me prestado a generosidade de sua 

Assistência Médico-Espiritual, pois, embora os seus 

inumeráveis afazeres diante da grande massa de 

seres humanos, dos dois Planos da Vida, que lhe 

rogam socorro e intercessão diárias, nunca está 

completamente desconectado de minha acanhada 

personalidade mediúnica, já que ele tem sido a minha 

verdadeira ancora de salvação diante dos casos 



                     Livro # 19: “Um Novo Amanhecer – Vol. 1” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 141 

Ed. e-book: 
2016-21 

(mesmo que sejam ocultos!) de obsessão e de 

doenças materiais, quanto espirituais, que acometem 

pessoas que, de alguma maneira, tem se aproximado 

de mim para algum alívio. 

   Embora, o querido Espírito de Allan Kardec ter 

encerrado as tarefas dos Espíritos Superiores em 

relação às Revelações Transcendentais sobre a 

atual VOLTA do Espírito São Luis de França, no seu 

Estudo conclusivo nos Livros de # 17 & # 18, 

precisamos trazer ao público leitor de nossa modesta 

obra psicográfica mais algum tanto de informações 

matemático-reencarnatórias sobre a nova missão de 

São Luis, somente que dessa vez exclusivamente em 

conexão com a missão do Espírito Elvis Presley, já 

que todos que nos tem felicitado com a sua leitura 

sabe muito bem que Elvis Presley, ao lado de Santa 

Clara de Assis, é a Entidade responsável pelo 

cumprimento das Comunicações dos Espíritos de Luz 

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

Cultural e Ciência), por nosso intermédio, que tem 

tudo a ver com a atual Missão do Consolador para o 

3º. Milênio da Era Cristã, apenas concluindo o seu 

próprio estudo na obra original: 

. 

___________ 
 

   Vejamos, então, que coisa mais surpreendente, 

observando que os números não mentem e que 

“Deus não joga dados com o Universo”, segundo o 

entendimento do grande físico Albert Einstein: 
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   Em junho de 1977, Elvis Presley fez o seu último 

tour nos Estados Unidos, quando dois shows dessa 

excursão foram especialmente gravados para a 

produção de um Especial de Televisão (Elvis in 

Concert 1977), que seria posteriormente levado ao 

ar em rede nacional, entretanto ninguém imaginava 

que essas seriam as últimas imagens oficiais do 

Rei do Rock nos palcos...  

   Pois bem, o que nos interessa de mais imediato, 

mesmo porque Elvis já fez um longo Estudo na obra 

ORIGINAL: “São Luis IX” (EM 3 VOLUMES), sobre 

esse assunto, porém foi deixado passar, cremos que 

de propósito, até mesmo para que o seu estudo 

matemático não ficasse tremendamente maçante 

para as cabeças pouco afeitas à este tema, o que 

vamos destacar mais abaixo. 

 

Abertura do Elvis TV Special 1977. 
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ELVIS IN CONCERT, originally broadcast on October 3, 1977 featuring Elvis Presley. 

Portions of concert footage recorded on June 19, 1977 in Omaha, Nebraska and June 

21, 1977 in Rapid City, South Dakota.  

 

Imagens: http://www.gettyimages.com 

http://www.gettyimages.com/
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_____________________ 

  

Elvis Presley June 25, 1977 - 8.30pm Riverfront 
Coliseum, Cincinnati, Oh 

Imagem: https://www.pinterest.com/Lee788/elvis/      

_____________________ 

https://www.pinterest.com/Lee788/elvis/
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Elvis Presley Final Concert: June 26, 1977:      
Market Square Arena, Indianapolis, In.                         

Imagem: http://www.elvispresleymusic.com.au/pictures/1977-june-26.html 

http://www.elvispresleymusic.com.au/pictures/1977-june-26.html
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_____________________ 

 

   Vinheta com a claquete do TAPE ORIGINAL (horários 

8:00 & 9:00).   

   Essa imagem é somente apresentada (antes do tape do 

Show de TV), para o serviço interno da CBS-TV, sem que 

fosse ao ar em sua transmissão original. 

   _____________________ 

   Aqui, temos: 

- A Data da transmissão do Especial de TV nos 

Estados Unidos: 3 de outubro (10): O exato dia 

(3) e o mês (10) do nascimento de Allan Kardec 

(Chico Xavier).  

   ___________ 
 

 - O Horário previsto da transmissão do Especial de 

TV nos Estados Unidos: às 8:00PM & 9:00PM... 

   Quando: 8 + 9 = 17.  
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   Ou seja, temos aqui (a partir do elemento de # 

17, como encontrado no Esquema-Chave do Elvis 

TV Special 1977!!): 

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

P. S. Filho (São Luis IX). 

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

   Completando o Esquema-Chave anterior!! 

_______________ 

 

Vivaldo em seu Lar, em Salvador/BA,                                                           

em 21 de outubro de 2020. 
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__________________ 

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

forma septenária é por causa da perfeição que se 

celebra nos dons do Espírito Santo. Descansará - 

diz o santo profeta Isaías - sobre ele, o Espírito 

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

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

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

dos bem-aventurados.” 

    

– (Sermão 250, em Agostinho, Sermões para 

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

__________________ 
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   Pode o homem compreender a natureza íntima de 

Deus? 

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

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

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

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

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 

   

________________ 

   Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da 

matéria a causa primária da formação das coisas? 

   “Mas, então, qual seria a causa dessas 

propriedades? É indispensável sempre uma causa 

primária.” 



                     Livro # 19: “Um Novo Amanhecer – Vol. 1” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 150 

Ed. e-book: 
2016-21 

   Atribuir a formação primária das coisas às propriedades 

íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, 

porquanto essas propriedades são, também elas, um efeito 

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

(Os grifos são nosso). 

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

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

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

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

________________ 

 

  É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? 

   “Não; Deus não permite que ao homem tudo seja 

revelado neste mundo.” 

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

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

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

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

Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                             

________________ 

 “Estendemo-nos um pouco no exemplo dos jogos, 

porque é um dos mais admiráveis e fáceis de verificar, 

pela possibilidade de multiplicar os fatos à vontade, em 

curto espaço de tempo; e como a lei ressalta do 

conjunto dos fatos, foi esta multiplicidade que 

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

ignorassem.” 

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

1868, A Ciência da Concordância dos Números e a 

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

cerca de seis (6) pessoas no Brasil com nomes 

semelhantes ao de Vivaldo, não absolutos, quando 

que, também, somente ele: nasceu às 15 horas 

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

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

1964.  

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

França) (re) nasceu no Hospital da “Sagrada 

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

à sua condição de principal Provedor Genético da 

Sagrada Genealogia do Cristo para o 4º. Milênio da 

Era Cristã. 
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_______________ 

E temos mais alguma coisa!!... – I  
 

   Entretanto, se a gente for levar também em 

consideração a soma dos: 1 + 3 (da data de 03/10, 

quando o Elvis TV Special foi transmitido em cadeia 

nacional nos Estados Unidos!) = 4. 

   Quando todos nós sabemos que foi: No exato mês 

(4) de abril que nasceu o Espiritismo, em Paris, 

França, em 18 de abril de 1857, com o lançamento 

do: “O Livro dos Espíritos”. 

   E se formos rebuscar os “SINAIS” SECRETOS DE 

DEUS na principal obra do Espiritismo, que é: “O 

Evangelho Segundo o Espiritismo”, pela sua 

própria essência Cristã, notaremos que o Capítulo 

IV (4) foi produzido essencialmente com essa 

intenção, que é a de Revelar a atual VOLTA de São 

Luis de França em terras do Brasil pelas portas da 

“Reencarnação (Matematicamente) Programada”, 

como vem sendo divulgado por meio das nossas 

faculdades mediúnicas: “NINGUÉM PODERÁ VER O 

REINO DE DEUS SE NÃO NASCER DE NOVO”, 

quando são apresentadas por Allan Kardec duas (2) 

mensagens assinadas pelo próprio Espírito de São 

Luis, na INSTRUÇÕES DOS ESPÍRITOS, nos itens: 

24 & 25.  

   Entretanto, se fizermos um pouco mais de esforço 

teremos o seguinte: 

- O Item 24: Temos o exato dia (2) e mês (4) do 

nascimento de Francisco C. Xavier, que foi a 

reencarnação de Allan Kardec. 
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- O Item 25: Quando: 2 + 5 = 7. O exato mês (7) 

do nascimento de Vivaldo P. S. Filho, a atual 

reencarnação de São Luis de França. 

   Mas, se fizermos um maior esforço, encontraremos 

o seguinte: 

- 2 + 4 (do item 24) + 4 (já este # do Capítulo IV 

do: O Evangelho...) = 10. Que uma vez unido ao # 

7 de mais acima, teremos então: 

- O exato dia (10) e o mês (7) do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho/São Luis IX. 

_______________ 

    

   Mas, e o elemento de # 5 (do item de # 25!) que 

ficou como que isolado do Esquema-Chave que 

acabamos de ver?!... 

   Sendo assim, vejamos o quadro abaixo: 

- Página de # 33, onde cai a questão # 5, na 1ª. 

Edição francesa do: O livro dos espíritos, por 

Allan Kardec, de 1857... 

- Página de # 405, onde cai a questão # 5, na 1ª. 

Edição francesa do: O livro dos espíritos, de 

1857..., somente que na sua parte bilingue, como 

editada pela Editora da FEB, em 4/2013. 

   Quando, teremos o seguinte Esquema-Chave: 

- 3 + 3 = 6. 

- 4 + 5 = 9. (... 9 + 3 = 12...) 

 

_______________ 
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Allan Kardec, O livro dos espíritos, em sua versão 

bilingue, pela Editora da FEB, com a rara & HISTÓRICA 

1ª. Edição francesa, do ano de 1857. 
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OS ENIGMÁTICOS # 6 & 9 & 12: 

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

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

Filho iniciou e completou a primeira parte 

original da sua primeira obra pela mediunidade 

psicográfica, propriamente dita: “MENSAGENS DE 

ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, pela 

Coordenação dos Esp. Elvis Presley & Santa Clara 

de Assis, em homenagem ao Livro: “VOLTEI”, 

pelo Espírito Irmão Jacob (por psicografia de Chico 

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

Esfera Espiritual da Terra (Arte em geral 

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

parte das Entidades da Luz que tem lhe Auxiliado na 

produção dos Livros psicográficos. 
 

   Quando precisamos também nos lembrar do título 

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

o 9, de setembro, que, quando enigmaticamente 

invertido, aparece como o # 6, de junho. 
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______________ 
 

Vejamos a questão # 9, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

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

inteligência suprema e superior a todas as coisas?  

   “Tendes um provérbio que diz: ‘Pela obra se 

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

procurai o autor. O orgulho é que gera a 

incredulidade. O homem orgulhoso nada admite 

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

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

pode abater!” 

            O poder de uma inteligência se julga pelas suas 

obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a 

Natureza produz, a causa primária é, conseguintemente, 

uma inteligência superior à Humanidade. 

            Quaisquer que sejam os prodígios que a 

inteligência humana tenha operado, ela própria tem uma 

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

de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é 

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

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

destaques são nossos). 

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

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

Editora da FEB).                                   

________________ 
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Vejamos a questão # 6, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

    O sentimento íntimo que temos da existência de 

Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de 

idéias adquiridas? 

   “Se assim fosse, por que existiria nos vossos 

selvagens esse sentimento?” 

         Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse 

tão somente produto de um ensino, não seria universal e 

não existiria senão nos que houvessem podido receber esse 

ensino, conforme se dá com as noções científicas. (A nota 

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

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

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

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

exemplares – 5/2013, tradução de Guillon Ribeiro,                           

pela Edição da FEB.                                                    

________________ 
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Vejamos a questão # 12, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

    Embora não possamos compreender a natureza 

íntima de Deus, podemos formar idéia de algumas de 

suas perfeições? 

   “De algumas, sim. O homem as compreende 

melhor à medida que se eleva acima da matéria. 

Entrevê-as pelo pensamento.” 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 12, Provas da 

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

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

exemplares – 5/2013, tradução de Guillon Ribeiro,                           

Edição da FEB.                                                     

________________ 

 

Elvis & A 9ª. Esfera da Terra. 
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    Okay, até aqui nada podemos questionar, ainda 

mais quando verificamos a conexão entre o que 

vamos fazendo e a questão de # 5, do: O livro 

dos espíritos, em sua 1ª. Edição, do ano de 

1857, por Allan Kardec, aqui trazida com a tradução 

de Evandro Noleto Bezerra, EDIÇÃO HISTÓRICA 

BÍLINGUE, pela Editora da FEB, de 4/2013, mas que 

merece da gente uma leitura atenta, quando assim 

verificaremos a santidade do que temos apresentado 

pela Decodificação..., enfim, vejamos a tradução 

dessa passagem monumental: 

________________ 

Vejamos a questão # 5, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

    Que pensar da opinião que atribui a formação 

primeira a uma combinação fortuita da matéria, ou 

seja, ao acaso? {LE-8} 

   “Outro absurdo. Que homem de bom senso pode 

considerar o acaso como um ser inteligente? E, além 

disso, que é o acaso? Nada!” 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 5, Provas da 

existência de Deus, CAPÍTULO I, Deus, p. 75, 1ª. edição 

(EDIÇÃO HISTÓRICA BILINGUE) – 1ª. impressão – 10 mil 

exemplares – 4/2013, tradução de Evandro Noleto bezerra,                           

Edição da FEB.                                          

________________ 
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Vivaldo sendo entrevistado pela conceituada jornalista Carla Araújo, à época 
apresentadora da TV Itapoan/SBT Bahia, durante um dos épicos Especiais de TV na 

Bahia dedicados à Elvis Presley. (Agosto de 1991). 
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_______________ 

E temos mais alguma coisa!!... – II  
 

   Não poderíamos encerrar este episódio do Livro de 

# 19, por André Luiz, sem que traçássemos mais 

algumas linhas a respeito desse mesmo tema, visto 

que parece ter ficado de fora um fato que me perece 

fundamental para que, agora, sim, pudéssemos vir a 

encerrar o Esquema-Original que vamos alinhavando 

para o deleite espiritual do nosso leitor e leitora pela 

, da seguinte maneira: 

- Os dois (2) concertos que Elvis deu e que foram 

gravados pela CBS-TV, em 19 & 21 junho (6) de 

1977, levaram: 4 meses, até serem fossem ao ar 

como um Especial de TV... 

- Que, por sua vez foram exibidos em 03 de outubro 

(10) de 1977...  

   Que, racionalmente, podemos deduzir da seguinte 

maneira, compreendendo que Elvis Presley (o Rei 

Daví bíblico), também, se encontra moralmente 

ajustado à Missão de Allan Kardec (Chico Xavier), 

quanto à de São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho):  

- 4 (dos # 1 + 3): O exato mês (4) de abril, do 

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

- 8 (dos # 4 + 4): O exato mês (8) de agosto, da 

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

_______________ 

Nota: Outros Elementos: Numéricos, Literarios & Editoriais, poderão ser encontrados 

tanto na obra musical de Elvis quanto na literária de Kardec!! 
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   Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? 

   “Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há 

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

é obra do homem e a vossa razão responderá.” 

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

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

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

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

Kardec). (Os grifos são nossos). 

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

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

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

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                                        

________________ 

   Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a 

formação primária a uma combinação fortuita da 

matéria, ou, por outra, ao acaso? 

   “Outro absurdo! Que homem de bom senso pode 

considerar o acaso um ser inteligente? E, demais, 

que é o acaso? Nada.” 

       A harmonia existente no mecanismo do Universo patenteia 

combinações e desígnios determinados e, por isso mesmo, 

revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao 

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

produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso 

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

(Os grifos são meus). 

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

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

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

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                                      

________________ 
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_____________________      

“Tudo se liga na obra                             

da criação.”                                          

– Allan Kardec                                                           

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

ao estudo dos fluidos espirituais, 1ª. edição, FEB, 2004). 

_____________________    
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   Já que André Luiz começou esse seu gracioso 

trabalho (19), abstração feita da minha condição de 

antena mediúnica dele mesmo, falando sobre a 

capacidade que todos nós, mais ou menos, temos de 

acessar as nossas Memórias Passadas, não poderia 

aqui deixar de homenagear a todas as emissoras de 

TV da Bahia, rádios e jornais, com sede em Salvador, 

que me dedicaram o maior carinho e respeito, por 

conta da minha atuação como fundador & presidente 

do Elvis Today Fan Club por mais de trinta anos 

seguidos, quando eu pude conhecer criaturas tão 

amáveis e tão gentis da imprensa e da cultura local, 

muitos deles ou delas atualmente com projeção em 

todo o Brasil e até mesmo no exterior, a exemplo de 

Raul Seixas e o nosso inesquecível apresentador e 

radialista Waldir Serrão (‘Big Bem’), lembrando 

também o antigo amigo Linsmar Lins (da TV e FM 

Aratu), os grandes jornalistas Ricardo Henrique, 

Ana Valéria e Gutemberg Cruz, apenas como 

exemplo muito singelo de grandes personalidades da 

nossa terra que souberam honrar e prestigiar a Arte 

e a Música elevada, como tem sido o caso de Elvis 

Presley, o nosso eterno Rei do Rock and Roll. 

   

_______________ 
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CONTRA FATOS & DADOS                                                          

NÃO HÁ ARGUMENTOS!! 

_______________ 

   Meus irmãos & irmãs, que o Bom Deus nos conceda 

paz, saúde, e luz para que todos nós, em alguma 

medida, possamos continuar na lida de Divulgar os 

Postulados Sagrados do Espiritismo, sempre com 

Jesus Cristo, Allan Kardec & Chico Xavier, sem nos 

demover um só centímetro da recomendação do 

Espírito da Verdade, no: 

   - “Amai-vos e Instruí-vos”. 

   Pois, sem essa premissa, meus amigos e minhas 

amigas da Seara Espírita, por exemplo, visto que o 

nosso humilde esforço mediúnico, graças ao Bom 

Deus, tem alcançado o coração de muitos irmãos e 

irmãs que são de outras crenças religiosas, por 

exemplo, será mesmo impossível seguirmos adiante 

sob a acolhedora proteção de Jesus de Nazaré, pois 

não estaremos caminhando sobre os seus divinos e 

protetores passos, mas unicamente perambulando 

pelas trevas e sombras da atrasada vida terrena e de 

maneira atabalhoada, às cegas, sem a segurança do 

seu arrimo, e sem que possamos alcançar um Céu 

Verdadeiro, sim, porque tem muitas criaturas que, na 

tempestade emotiva em que vivem, buscam um 

paraíso sem sua melhoria pessoal!... 

   Sigamos em frente.  

 

Vivaldo P. S. Filho                                                        

Texto Revisto & Ampliado em 01/08/2021. 
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Nota do médium em 01/08/2021: 

   A partir do que vimos aqui, em relação a Missão a vida 

de Elvis, vamos ter a clareza de como tudo foi muito 

bem Arquitetado pelo Mundo Espiritual Superior dentro 

não somente na obra do Rei do Rock, quanto de maneira 

toda especial na 1ª. Edição do: “O livro dos espíritos”, 

uma publicação que foi realizada por Allan Kardec ainda 

no século 19, ou seja, sem que houvesse tido qualquer 

condição da parte de Elvis de fazer alguma fraude de 

natureza Doutrinária ou cientifica, pois vimos como os 

fatos & dados (chaves) foram ajustados sem que o 

homem terreno pudesse ter dado conta disso tudo, e não 

seria racional pensar diferente. 

   Vocês não acham?!... 

_______ Em tempo _______ 
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   Se não for demais, eu constaria de pedir a cada leitora 

e leitor que, se possível, divulgue os nossos atuais 

mais de cem (100) livros mediúnicos (virtuais: em 

PDF.) nas suas redes sociais e entre os seus familiares e 

amigos, para que o nosso Espiritismo possa avançar no 

Plano Material sempre com aquele frescor de amizade 

que tanto empolgava os doces cristãos primitivos, aliás, 

nos dias atuais de pandemia da covid-19 o que mais 

estamos necessitando, além de fazermos a urgente 

Caridade Material aos que mais necessitam, é de 

realizar a grande benção da Caridade Moral, em forma 

de Livros que venham a edificar a alma das pessoas, na 

lembrança do que, certa vez, o grande Emmanuel disse 

(O Consolador, Chico Xavier, Editora FEB): “O homem 

precisa mais de luz do que de pão.” 

   Não podemos deixar passar a rica oportunidade que o 

Senhor nos dar agora, para ajudarmos a promover a 

grande Obra da Doutrina Espírita, já que toda ação 

que venhamos a realizar no Bem haverá de nos retornar 

ao Espírito como uma luz divina que nos socorrerá a 

própria existência, em qualquer parte dos Universos de 

Deus que estejamos. 

   Afinal, aqui, como em qualquer parte, estamos todos 

aprendendo e trabalhando para o Cristo. 

   Não é mesmo? 

   ___________ 

   Em tempo: Minha gente, o nosso coração está cheio 

por alegria, por agora, sim, estarmos sendo literalmente 

acessados & também lidos (virtualmente) em todos os 
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continentes do Plano Material, atualmente com milhares 

de leitoras e leitores em mais de trinta (30) países. 

   É a Doutrina Espírita avançando pelo mundo. 

   Que Jesus nos ilumine a todos. 
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Jesus de Nazaré – Foi o Verdadeiro Guia Espiritual de Chico Xavier,                 

a santa reencarnação de São João Batista                                                                  

(Allan Kardec/O Espírito da Verdade).                                                                                                            

Emmanuel foi o seu pai Espiritual. 
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Capítulo # 7 
___________ 

 

A MAIS EVIDENTE PROVA MATEMÁTICA, NA 

OBRA MEDIÚNICA DE CHICO XAVIER, DE SUA 

VIDA PASSADA COMO JOÃO BATISTA,                

O GRANDE PRECURSOR DE JESUS CRISTO! 

 

   Em 7 de maio de 1927, o jovenzinho Chico presenciou a sua primeira reunião espírita 
de enfermagem espiritual de sua irmã Maria da Conceição, com o auxílio do casal de 
Belo Horizonte Carmem e Hermínio Perácio, que colocou em suas mãos, pela primeira 
vez nesta vida, a obra de Allan Kardec.  

___________ 
 

   Pouco tempo depois, em 31 de outubro de 1928, Chico Xavier vai 

receber uma comunicação mediúnica, de uma página somente, em 
sessão de estudos doutrinários e, curiosamente, ele a esconde e não a 

revela aos companheiros de jornada espírita-cristã. Encontramo-la no 
original em seu arquivo pessoal, gentilmente cedido pela família 
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Xavier, de Pedro Leopoldo, um ano antes de seu centenário de 
nascimento, em 2010, mensagem essa que fizemos constar do 

prefácio da obra Chico Xavier - O primeiro livro”, edição da Vinha de 

Luz Editora da Casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo. O espírito 
comunicante é simplesmente João (será o Batista, precursor de 

Jesus?), que escreve com entusiasmo reveladoras e proféticas frases, 
que, por humildade, Chico não tornou públicas durante sua vida 

terrena. Diz a mensagem, para não nos deixar dúvidas: 
  

   “Que as bênçãos puríssimas e sacrossantas da Virgem baixem sobre 
vós, inundando-vos de luz!” (...) 

  
   “Não foi em vão que Ismael, o grande missionário, hasteou nas 

plagas brasileiras a sua bandeira com o lemma sagrado Deus – Christo 
– Caridade! Se alguns pobres ignorantes têm entravado a marcha da 

grandiosa doutrina, almas bem formadas e que comprehendem os seus 
deveres escutaram-lhe a chamada que reboou de serra em serra! A 

vós, que destes hoje um grande passo na espinhosa estrada, eu 

felicito!” (...) 
  

   “Ide vós, que sois os batalhadores da luz! Avante os pioneiros do 
progresso! Jamais encontrareis aqui um momento de paz, porque a 

Terra não tem a água que sacia toda a sede; mas se fordes firmes em 
vossos postos, quando partirdes vós sereis saciados, porque 

guardaremos para vós a água do Infinito! Lutar para vencer! – eis o 
distinctivo dos grandes lutadores! Não enfraqueçais! É esta a 

verdadeira doutrina do Mestre que se funda no conceito de Gamaliel – 
“Se for verdade por si se elevará!” – E vós então a vereis mais tarde 

cobrir com seus raios brilhantes e protectores todas as nações 
confraternisadas!” (...) 

                          
   “Que sejais firmes e que uma nova era de concórdia e paz nasça (# 

114) (# 13) para vós é o que vos deseja o humilde servo, João” (# 

125) (# 24) 
  

   Em 1938, o espírito de Humberto de Campos vai revelar, pela 
psicografia de Chico Xavier, o plano original de Nosso Mestre Jesus 

sobre o Brasil desde os seus primórdios como nação, entregue pelo 
Senhor à direção espiritual do espírito de Ismael, mostrando-nos sua 

destinação em relação ao futuro regenerado da Terra. O livro é o Brasil, 
coração do mundo, pátria do Evangelho, editado pela Federação 

Espírita Brasileira, naquele mesmo ano. 
  

   Durante seu apostolado mediúnico, Chico Xavier receberia, pela 
psicografia, aproximadamente 100 mensagens do espírito já liberto do 

antigo médium Albino Teixeira, desencarnado no dia 30 de junho de 
1923, distribuídas em cerca de 18 livros de autoria espiritual diversa, 

cumprindo-se, assim, a profecia anunciada em 1919 por Santo 
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Agostinho. Curiosamente, o próprio Chico Xavier, que em toda a sua 
vida e em toda a sua obra mediúnica dava tanta relevância às datas 

especiais de nossa abençoada doutrina de amor e luz, parece ter 

escolhido para o dia de sua desencarnação o mesmo 30 de junho, só 
que 79 anos após o retorno de Albino Teixeira, em 1923. Não seria 

esse fato uma pista de sua homenagem ao médium de Santo Agostinho 
e Ismael? 

  
   O que eu sei é que até hoje ressoa em minha memória a conversa 

particular que tive com o Chico em 19 de março de 1992 quando, após 
enviar-me o livro Kardec prossegue, de autoria de nosso confrade e 

amigo Adelino da Silveira, com o seu próprio autógrafo, e conversando 
com ele na intimidade de sua casa em Uberaba sobre o livro, Chico me 

confirmou ser, de fato, a reencarnação do codificador, dizendo-me, 
entre lágrimas de profunda emoção: “É uma coisa muito curiosa 

este fato, Geraldinho, porque desde quando eu me entendo por 
gente, quando tinha 5 anos de idade, na minha meninice em 

Pedro Leopoldo, eu guardo as páginas de O Evangelho Segundo 

o Espiritismo integralmente na memória!” 
  

  

Geraldo Lemos Neto 
Na Casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, em 18 de abril de 2015 

  
http://www.vinhadeluz.com.br/site/noticia.php?id=2036 

____________________ 

   Precisamos nos ater ao conjunto de evidências 

matemáticas-chaves, encadeadas e conexas uma 

com as outras, que foram apresentadas pelos 

Benfeitores Espirituais na obra mediúnica do nosso 

médium-mentor, que, como temos dito, se tratar do 

mais impressionante serviço de Decodificação 

aritmética sobre um só assunto, o da 

, 

cumprindo os desígnios do Senhor, para que, na 

época oportuna, todo esse arsenal de fantásticas 

Revelações do Astral fossem traduzidas como a mais 

importante nota espiritual de Deus sobre a face do 

mundo material desde a Codificação do Espiritismo, 

http://www.vinhadeluz.com.br/site/noticia.php?id=2036
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pois, tanto Allan Kardec & São Luis IX, quanto Chico 

Xavier & Vivaldo P. S. Filho estavam predestinados 

a fazerem cumprir a promessa do Senhor, de 

que:  

_______________ 

(A CANDEIA, “O Novo Testamento”, tradução de Haroldo 

Dutra Dias, Editora CEI, 1ª. edição, 2010).  

_______________ 

   Porém, para darmos início a esse nosso pequenino 

Estudo sobre a VOLTA de na 

personalidade de Chico Xavier, vejamos que coisa 

muito interessante que haveremos de encontrar no 

próprio Evangelho do Senhor, em relação ao que 

temos presenciado, e compartilhado, no decorrer da 

tarefa mediúnica de Vivaldo P. S. Filho, com maior 

destaque para as que ele 

próprio tem intermediado dos Céus para a Terra, da 

mesma maneira que as coisas também vão surgindo 

da Terra para os Céus: 
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   - 

   Uma vez destacada essa parte do seu conjunto, 

podemos verificar que ela se trata exatamente do 

Capítulo 8, versículo 17. 

- Quando, no elemento de # 17, temos: O exato 

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

Vivaldo P. S. Filho/São Luis IX. 

- Quando: 8 + 1 = 9. 

   Como já foi assunto muito bem batido e estudado 

nos demais Livros de nosso mestre Vivaldo:  

   Temos, aqui, (logo acima!), o exato mês (9) de 

setembro, do ano 2012, quando Vivaldo concluiu a 

recepção das Mensagens dos Agentes Espirituais da 

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

Cultural e Ciência), que comporiam o seu primeiro 

(1º.) Livro pela psicografia, propriamente dita: 

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, que foi feito 

em Homenagem ao Livro: “VOLTEI”, por Irmão 

Jacob (Chico Xavier/FEB). 

   Quando vemos sobrando acima o elemento de # 

7 (do elemento de # 17): Novamente...: O exato 

mês (7) de julho do nascimento de Vivaldo P. S. 

Filho/São Luis IX. 

___________ 
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   Poderá parecer pouco, ou algo casual, mas na 

verdade isso somente poderíamos cogitar se o acaso 

existisse, quando, na realidade, desde O livro dos 

espíritos, por Allan Kardec, temos a certeza de que 

ele não faz parte dos desígnios do Criador, já que 

tudo tem uma razão de ser, mesmo que, por 

enquanto, não a compreendamos como as coisas se 

dão ou não tenhamos encontrado a solução para o 

que até aqui não conhecemos!... Por isso, a partir dos 

mesmos elementos-chaves acima... 

   - 

   ... vamos mais uma vez verificar a realeza da atual 

Missão de , já na roupagem carnal de 

Vivaldo P. S. Filho, da seguinte maneira: Capítulo 

8, versículo 17... 

- 8 + 1 = 9. 

- 1 + 7 = 8. 

   Quando: 9 + 8 = 17. 

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

P. S. Filho (São Luis IX). 

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

   Completando o Esquema-Chave anterior!! 

_______________ 
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__________________ 

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

forma septenária é por causa da perfeição que se 

celebra nos dons do Espírito Santo. Descansará - 

diz o santo profeta Isaías - sobre ele, o Espírito 

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

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

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

dos bem-aventurados.” 

    

– (Sermão 250, em Agostinho, Sermões para 

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

__________________ 
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   Pode o homem compreender a natureza íntima de 

Deus? 

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

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

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

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

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 

   

________________ 

   Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da 

matéria a causa primária da formação das coisas? 

   “Mas, então, qual seria a causa dessas 

propriedades? É indispensável sempre uma causa 

primária.” 
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   Atribuir a formação primária das coisas às propriedades 

íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, 

porquanto essas propriedades são, também elas, um efeito 

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

(Os grifos são nosso). 

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

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

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

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

________________ 

 

  É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? 

   “Não; Deus não permite que ao homem tudo seja 

revelado neste mundo.” 

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

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

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

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

Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                             

________________ 

 “Estendemo-nos um pouco no exemplo dos jogos, 

porque é um dos mais admiráveis e fáceis de verificar, 

pela possibilidade de multiplicar os fatos à vontade, em 

curto espaço de tempo; e como a lei ressalta do 

conjunto dos fatos, foi esta multiplicidade que 

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

ignorassem.” 

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

1868, A Ciência da Concordância dos Números e a 

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

cerca de seis (6) pessoas no Brasil com nomes 

semelhantes ao de Vivaldo, não absolutos, quando 

que, também, somente ele: nasceu às 15 horas 

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

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

1964.  

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

França) (re) nasceu no Hospital da “Sagrada 

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

à sua condição de principal Provedor Genético da 

Sagrada Genealogia do Cristo para o 4º. Milênio da 

Era Cristã. 
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   Evidentemente, que não estamos nos debruçando 

novamente sobre as Vidas Sucessivas de Vivaldo P. 

S. Filho/São Luis de França, pois que esse tema já foi 

devidamente concluído, embora não esgotado, 

pelo Senhor Allan Kardec, na obra (de # 18): 

“MELODIAS DA VIDA ETERNA”, pelo Espírito Elvis 

Presley, entretanto foi necessário que agora nos 

reportássemos a isso pelo fato de, aqui, estarmos 

tratando da vida monumental de Chico Xavier (Allan 

Kardec), o inseparável companheiro e amigo de 

Vivaldo (São Luis IX), se não nesta, numa condição 

humana, mas em outras inumeráveis e marcantes 

experiências reencarnatórias no seio das 

coletividades do mundo físico, e claro que no Plano 

dos Imortais, visto que a Alma não fica encerrada 

num corpo material como se daí não pudesse se 

libertar quando assim tenha condições de fazer, até 

porque esse assunto das 

também tem sido estudado em várias de nossas 

obras mediúnicas, por Vivaldo... 

   De qualquer maneira, minha gente, seria mesmo 

um absurdo imaginarmos que mais esta ocorrência 

numérico-transcendental, e que segue por uma linha 

indestrutível de relações Intermundos, apesar de ter 

sido inserida de maneira metódica & inconsciente, 

mais tarde, por Gutenberg, tivesse sido colocada 

aí por mero capricho do acaso... 

   Vocês não concordam comigo?!... – Risos. 

___________ 
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   Quem for estudar com afinco os 4 Evangelhos, 

verificará que tudo se encadeia e se enquadra 

dentro de um surpreendente Esquema Divino, 

inconcebível de ter sido produzido por uma mente 

puramente encarnada, como dissemos acima, a de 

Gutenberg, o pai da Imprensa, já que, antes dele, os 

antigos profetas e os evangelistas não teriam como 

terem precipitado todo esse conjunto de milagrosos 

Esquemas: , 

somente por vontade própria, antecipando os 

acontecimentos futuros, com séculos e milênios de 

distância à frente do seu tempo, sem contarmos que 

o próprio Guterberg, ao moldar os textos bíblicos em 

respectivos capítulos & versículos não teria como 

supor da VOLTA de Vivaldo P. S. Filho, ou mesmo de 

Chico Xavier, por exemplo, pelo fato obvio de não 

terem nascido no seu tempo. 

   Dessa maneira, podemos afirmar que, aqui, se 

configura uma Revelação da Revelação, dentro do 

conjunto de elementos divinos que estão inseridos na 

Bíblia Sagrada, na Obra de Allan Kardec, e na de 

Francisco C. Xavier. 
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  ___________ 
 

   Passemos a seguir, para o que de fato nos 

preparamos para Revelar, a partir da própria 

mediunidade de Chico Xavier, que é o centro de 

nossas atenções, que tomamos emprestado do Site 

da respeitada Editora Vinha de Luz (de Belo 

Horizonte/MG), que tem sob a sua direção o Sr. 

Geraldo Lemos Neto, que, antes de tudo, foi um 

querido amigo de Chico Xavier, recebendo dele o seu 

carinho e o seu respeito, por isso mesmo devemos o 

ter, o Sr. Geraldo L. Neto, como um companheiro 

espírita da mais confiável conta, quando, a partir 

dessa mensagem recebida por Chico, positivamente 

assinada por , verificaremos o quadro 

matemático insuperável da sua VOLTA, um pelo 

outro, João Batista/Chico Xavier, somente que em 

épocas distintas, sem desconsiderarmos que João 

Batista foi também o , mesmo 

estando ele, na personalidade de Allan Kardec, 

reencarnado durante a Codificação do Espiritismo 

(Nota: sobre esse tema, o da Reencarnação 

Programada & “Múltipla”, convidamos a todos e 

a todas que se dirijam aos Livros mediúnicos 

anteriores de nosso Vivaldo P. S. Filho)..., sem 

que desconectemos a vida de São Luis IX como que 

entranhada nas principais ocorrencias Evangelicas do 

Plano Material, por exemplo: 
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 - “Que sejais firmes e que uma nova era de 

concórdia e paz nasça (# 114) (# 13) para vós é o 

que vos deseja o humilde servo, João” (# 125) (# 

24) 
 

   Tomamos a liberdade de destacar apenas esse final 

da mensagem de  (Batista!) recebida por Chico 

Xavier em 31/10/1928. 

  ___________ 
 

   Vejamos a partir daí, o que poderemos deduzir dos 

, da maneira como foram 

deixados nessa enigmatica mensagem do Mundo 

Espiritual Superior: 

- A palavra “nasça”, que naturalmente descamba 

para a reencarnação (VOLTA), aparece dentro da 

frase como a de # 13, quando na sequencia original 

do texto inteiro ela recai sobre a palavra de # 114. 

- O nome de “João”, aparece dentro da frase como 

a de # 24, quando na sequencia original do texto 

inteiro ela recai sobre a palavra de # 125. 

   Como bem já é do conhecimento de todos, pelo 

menos entre os mais estudiosos, as formas que os 

Espíritos se aproveitam para deixar algum tipo de 

ensinamento aos seres do mundo material são 

inumeras, dentre elas estão os impressionates 

“enigmas” matemáticos, em forma de sinais-

chaves para que os seres planetários também 

tenham o seu quinhão de esforço e serviço diante de 
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uma tarefa das mais sujestivas, que é a de Revelar 

os Desígnios do Criador: 

- Na frase destacada do texto original , quando visto 

sozinho, “João” aparece na palavra de # 24: O 

exato dia (2) e mês (4) de abril de nascimento de 

Chico Xavier (João Batista).  

   E quando pegamos a palavra “nasça” (ou a 

VOLTA!) de # 114 do paragrafo anterior, que 

corresponde ao 6 (dos # 1 + 1 + 4 = 6), temos 

então, fazendo conexão com o nascimento de 

Chico: O exato mês (6) de nascimento de 

, segundo “O Novo Testamento”. 
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  ___________ 
 

   Agora, tomemos um pouco de folego e passemos 

para o que haverá de nos deixar verdadeiramente 

estarrecidos: 

- Na frase destacada do texto original, quando vista 

sozinha: “nasça”, ela aparece dentro da sua frase 

como a palavra de # 13:  

   Quando somamos 1 + 3 = 4: O exato mês (4) de 

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

Filho).  

   E quando pegamos a palavra: “João”, quando ela 

aparece dentro do contexto geral da mensagem, no 

# 125, que corresponde ao # 8 (dos # 1 + 2 + 5 = 

8), teremos então, fazendo uma conexão com a vida  

de São Luis IX: O exato mês (8) de morte de São 

Luis de França (Vivaldo P. S. Filho), segundo relatos 

históricos da vida planetária. 

  ___________ 
 

OU SEJA, NA PRIMEIRA MENSAGEM DE JOÃO 

BATISTA POR CHICO XAVIER VEMOS SE 

APRESENTAR A MISSÃO DE ALLAN KARDEC 

(CHICO) E A DE SÃO LUIS IX (VIVALDO)!! 

    ___________ 
 

CONTRA FATOS & DADOS                                      

NÃO HÁ ARGUMENTOS!! 
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“Tudo se liga na obra da criação.”                                         

–  

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

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

Luis IX (Vivaldo) está atrelada a de Allan Kardec 

(Chico), embora cada elemento: numérico, literário 

& editorial na Obra do Espiritismo, haverá de, em 

essência, trazer a personalidade de cada um deles, 

sem conflito científico algum, harmonizando-se. 

_____________ 

 

Estamos lidando com                                            

OS SINAIS SECRETOS DE DEUS                                                             

NA OBRA DO ESPIRITISMO                                    

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

espaço entre os adeptos do Espiritismo! 
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___________ 
 

   Cremos que a nossa missão foi singelamente 

cumprinda, alargando um pouco mais os horizontes 

da mente humana para os inquestionáveis 

 deixados pelos 

Espíritos Superiores, que são as Vozes do Céu, para 

a sua devida Decodificação pelo Apóstolo Espiritual 

da Codificação Espírita, São Luis IX... 

   Não sou do tipo de criatura que deixa o trabalho 

por fazer, mas aqui temos que ter toda a paciência 

do mundo (risos) para com o nosso Vivaldo P. S. 

Filho, que tem tentado o quanto pode para fazer o 

que temos lhe sugerido ou lhe pedido, isso é uma 

verdade que não podemos negar a ninguém, aliás, 

ele tem uma resistencia de ferro, apesar de ele não 

lhe observar com toda essa potencia-espiritual, 

sequer física (risos), e por essa razão é que vamos 

nos despedindo com o coração saltando de alegria 

pelo que realizamos, mas, indiscutivelmente, com o 

cerebro fervilhando de vontade de fazer mais alguma 

coisa, porém, como acabamos de lhes dizer, não 

daremos mais um só passo, visto que o nosso mentor 

encarnado precisa também de um pouco de repolso, 

para que a tarefa prossiga!!... 

(Espírito)                                              

Vivaldo P. S. Filho (médium)                         

(Salvador/BA, 15 de março de 2016) 
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   Nota do médium: No decorrer de nossos Livros 

mediúnicos que versam sobre as Vidas Sucessivas de 

São Luis IX, quanto as de Allan Kardec, os Espíritos 

Amigos tem nos feito recordar das palavras de Santo 

Agostinho quanto ao principio divino da Numerologia, 

dentro do conjunto de números-chaves que fazem 

parte dos enunciados proféticos da própria Bíblia, com 

isso ressaltando e fortalecendo o valor indiscutível da 

, dentro do Esquema a que 

ela se propõe, que é o da Decodificação dos “Sinais” e 

“Cógigos” Secretos da Bíblia Sagrada e do Espiritismo 

(Por Allan Kardec & Francisco Cândido Xavier). 

   

"Santo Agostinho", uma obra que ilustra uma das mais conhecidas lendas sobre Santo 

Agostinho: "Enquanto passeava pela praia meditando sobre o mistério da Trindade, Agostinho 

encontrou um garoto que repetidamente jogava água do mar num buraco escavado na areia. 

Ao perguntar-lhe o que estava fazendo, a criança disse-lhe que pretendia colocar ali toda a 

água do mar. Quando Agostinho lhe explicou ser impossível realizar seu intento, a criança 

respondeu: “É muito mais fácil o oceano todo ser transferido para este buraco do que 

compreender-se o mistério da Santíssima Trindade”; em seguida, sendo um anjo, 

desapareceu."[73][74] 

(Nota à Gravura da esquerda): 1636-1638. Por Peter Paul Rubens, atualmente na Igreja de 

Santo Agostinho em Praga, na República Checa. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%ADssima_Trindade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anjo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agostinho_de_Hipona#cite_note-HORTA-73
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agostinho_de_Hipona#cite_note-74
https://pt.wikipedia.org/wiki/Peter_Paul_Rubens
https://pt.wikipedia.org/wiki/Praga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Checa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agostinho_de_Hipona
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___________ 
 

NA OBRA: “NOS CÉUS DA GÁLIA”, (POR CARLOS A. 

BACCELLI, ED. LEEPP, 1ª. EDIÇÃO, 2013), NO 

CAPÍTULO 7, PACTO DE LUZ, O ESPÍRITO IRMÃO 

JOSÉ FAZ UMA IMPORTANTE REFERÊNCIA À 

NUMEROLOGIA BÍBLICA, COM MENSÃO À SANTA 

TRINDADE CATÓLICA E À TRINDADE ESPÍRITA: DEUS, 

ESPÍRITO E MATÉRIA. 

___________ 
 

Nota do médium em 01 & 02/08/2021: 

   A partir daqui, no texto original havia um outro Estudo 

sobre o mesmo assunto, mas que não apresentaremos 

nessa Nova Fase para que a mente do nosso leitor e 

leitora se concentre no que foi feito mais acima, até 

porque um trabalho muito extenso sobre calculos e 

somas, mesmo que sejam muito pequeninas, não será 

devidamente assimilado pela maioria do nosso leitor, 

visto que nem todos se encontram interessados em 

assuntos como esse, que se trata de algo que mais 

interessa aos cientitas e pesquisadores, de uma maneira 

geral, então, para a alegria de todos, vamos oferecendo 

o que acreditamos será mais facil de ser assimilado 

principalmente pelo coração da gente, que acima de 

qualquer coisa pede por Evangelho!!... 

   Não é mesmo?!... 

   Um outro ponto que merece a nossa atenção, é o fato, 

creio (risos), dos Espítitos Amigos até o presente Livro 

não terem me dado mais Instruções sobre a minha  

necessidade ou eventual possibilidade de darmos algum 

prosseguimento aos serviços mediúnicos e de pesquisa 
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da Decodificação Espírita, isso, somente para não me 

abalarem o coração por tão grande responsabilidade, 

embora a chuva de divinas bençãos que eu mesmo vou 

recebendo no curso de cada novo Livro que versa sobre 

esse especifico tema, enfim, o certo mesmo é que a 

tarefa de desenvolver esses Esquemas-Chaves sobre a 

atual VOLTA de prosseguiu e prossegue 

ainda hoje em dia, cabendo a mim procurar fazer o 

melhor ao meu alcançe no que tenho ainda de realizar 

em termos de material inédito, quanto no caso das 

Revisões & Ampliações que vamos, aqui e ali, fazendo, 

pela graça do Senhor e também pela Assistência dos 

Bons Espíritos... 
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Carlos Bernardo Loureiro, filho de Antônio Loureiro de Souza e Elza 

Cajazeira Loureiro de Souza, era figura das mais conhecidas no meio 

espírita, principalmente por sua dedicação à pesquisa da fenomenologia 

espírita. Aprofundou ainda mais os seus estudos no campo a partir de 

1984, no Círculo de Pesquisas Ambroise Paré, em Salvador, cidade onde 

nasceu em 16 de abril de 1941.  

Carlos Bernardo Loureiro - TELMA - Teatro Espírita Leopoldo Machado 

 

http://www.telma.org.br/carlos-bernardo-loureiro.html
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Capítulo # 8 
___________ 

 

 

– A Inesquecível 

médium inglesa dos efeitos físicos. 

Apresentada numa Entrevista Inédita valorizada sob um novo 

olhar científico, a partir de recentes descobertas sobre a sua 

real identidade de batismo: Elizabeth Jane Puttock. 
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http://www.woodlandway.org/PDF/PP9.8August2013.pdf 

PSYPIONEER JOURNAL  

Edited by Founded by Leslie Price Paul J. Gaunt Archived by Garth 

Willey EST Volume 9, No 08: August 2013  

MADAME D’ESPERANCE WAS PROBABLY A PUTTOCK  

   The materialisation medium known as Madame D’Esperance 

composed a valuable autobiography Shadow Land (1897).  

   On 30 July 2013, a small bundle of papers was found in London in 

the archives of the College of Psychic Studies, formerly the London 

Spiritualist Alliance where the medium had been held in high regard.  

   The papers had been deposited there in 1920 after the medium’s 

passing, by a Copenhagen Spiritualist friend, Mrs Jensen. They 

included a handwritten account of her internment in Germany during 

the Great War, and an essay on materialisation, which may relate to 

her published lecture on that subject.  

  In her covering letter, Mrs Jensen included some information 

apparently provided by the medium to a consulate: “Maiden name- 

Puttock D’Esperance, born 20/11/1855 (this date was given to me 

by herself). She had been married to Thomas J Reed D’Esperance 

born at Durham City.”  

   This discovery was shared with Professor Adrian Parker, a 

psychologist at Gothenburg University who is publishing some 

material from her séances left in the university archive there, and with 

Lis Warwood in South Australia, whose genealogy skills regularly 

assist Psypioneer.  

   Lis reported after a few hours that there was an Elizabeth Jane 

Puttock born in 1848, and baptized on December 10 of that year 

at St James Church, Shoreditch, the daughter of George Puttock and 

his wife Elizabeth Jane.  

http://www.woodlandway.org/PDF/PP9.8August2013.pdf
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   Later Lis located the birth certificate for Elizabeth Jane Puttock, 

which confirmed she was born November 20, 1848, at 2 Browns 

Buildings, Clifton Street, Shoreditch.  

   ― The photograph is by Lützel München which has appeared in 

numerous publications for example in a supplement to Light February 

16th 1907. 

— GRO Births: December Quarter 1848, Shoreditch District, Vol. 2, 

Page 396. 

 

— St James Church, Shoreditch, Parish Register. 234 Her father, 

George Puttock, born about 1825 in Suffolk, the son of Moses 

Puttock, was a Mariner, which fitted with Madame D’Esperance’s 

claims about her father’s occupation. He had married Elizabeth 

Jane Tovey, the daughter of William and Elizabeth Tovey, on 

July 11, 1846 at St Botolph Church, Aldgate. 

   Lis also found that Elizabeth Jane Puttock born 1848, had married 

Thomas Jackson Reed on August 13, 1870, in Newcastle Upon Tyne. 

  Thomas Jackson Reed, son of Catharina and John Reed was born 

February 25, 1844, in Hatton Henry, Durham. Moreover, in the 1871 

Census Thomas J Reed, and Elizabeth J Reed, were residing at 25 

Sarah Street Newcastle. They appear to have soon separated, and 

although he was later recorded as married with children to another 

woman, no record of a divorce from Elizabeth has been found. 

   Professor Parker was able to corroborate the Puttock connection. 

At an SPR lecture by Zoe Beloff on Madame D’Esperance, he had 

met some members of the Puttock family who had claimed the 

medium as a relative. It would appear that the date of birth given for 

Madame D’Esperance in various reference works, underestimates 

her age (a problem that also arose for a time with Emma Hardinge); 

and the supposed original name of Hope is wrong. Future research 

will seek to establish how these misunderstandings arose.  

   Nota de Vivaldo P. S. Filho: Artigo em inglês, acessado casualmente da 

Internet em 05 de março de 2016, pois somente neste dia é que tomamos 

conhecimento dos fatos aqui apresentados sobre a real identidade da nossa 

querida Benfeitora Espiritual e Alma Gêmea. 
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Do banco de dados em: http://www.snu.org.uk/spiritualism/pioneer 

The Pioneer Journal 
 

 
 

The new “Pioneer” electronic journal is compiled and edited by Paul J. Gaunt, editor of 
the Psypioneer Journal and curator of the Britten Memorial Museum, which is housed in 
the Arthur Findlay College, Stansted Hall. Paul is also the SNU Librarian. 
  
This new history journal will be presented much along the lines of Psypioneer, using 
original researched material wherever possible. Articles and quotes are taken from 
original sources as they were published at the time. 
  
The journal will primarily cover the history of the Spiritualists’ National Union and its 
pioneers. This will be especially beneficial to the educational side of our Union and to 
those who wish to become more acquainted with its long history and its workers. 
 
Pioneer enquiries email: 

Paul J. Gaunt: pioneer@snu.org.uk 

  

SNU Pioneer Journal 

Do you want to receive a copy of SNU Pioneer? 

You can obtain it free by sending an e-mail 

entitled: 

 “Subscribe” to pioneer@snu.org.uk 

or 

  “Unsubscribe” to discontinue 

  

 
 

http://www.snu.org.uk/spiritualism/pioneer
http://www.woodlandway.org/
mailto:pioneer@snu.org.uk
mailto:pioneer@snu.org.uk


                     Livro # 19: “Um Novo Amanhecer – Vol. 1” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 198 

Ed. e-book: 
2016-21 

___________ 
 

Recordemos que o nosso trabalho mediúnico, comandado 

pelo Espírito da Verdade, se baseia na Concordância 
Matemática Universal inserida pelos Espíritos 

Superiores, prioritariamente, nas obras de Allan Kardec,                   
nas de Chico Xavier, quanto na Bíblia Sagrada (no 

Antigo e Novo Testamentos). 
 

 

 

“Que todos operem na difusão da verdade, quebrando a 

cadeia férrea dos formalismos impostos pelas pseudo-

autoridades da cátedra ou do altar, amando a vida 
terrena com intensidade e devotamento, cooperando 

para que se ampliem as suas condições de 

perfectibilidade, convencendo-se de que as suas 

felicidades residem nas coisas mais simples.” 

 (Emmanuel/Chico Xavier, “EMMANUEL”, cap. XXVII, FEB) 
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   Meus amigos e amigas em Jesus Cristo, 

   Antes de tudo, gostaríamos de salientar a santa 

coragem do nosso singelo aparelho-mediúnico em se 

fazer de interprese humilde da palavra dos 

, visto que a grande maioria dos adeptos do 

Espíritismo, pelo menos entre as suas pseudo-

lideranças doutrinárias, em nada mais estão 

interessados senão em angariar recursos financeiros 

para saudarem as suas dividas a frente das suas 

megalomanias arguitetonicas, poderíamos mesmo 

dizer “faraonicas”, e até mesmo farisaicas, já que os 

templos espíritas da mundo moderno, em sua grande 

maioria, mais se assemelham aos grandes hoteis de 

luxo do que às simplorias trevas das humildes 

catacumbas do Cristianismo nascente, se não em 

termos de tijolos e azulejos requintados certamente 

que em seus desejos mais íntimos... 

   Na verdade, não estamos aqui, de volta, com a 

intenção de perder o nosso precioso tempo, e de 

esgotar os salutares fluidos espirituais do nosso 

estimado médium, com alusivas admoestações ao 

corpo diretor das casas espíritas, e até mesmo das 

editoras espíritas, do nosso querido Brasil, já que 

esse serviço haverá de ser realizado pela própria 

consciência dos nossos irmãos e irmã encarnados, ao 

partirem do mundo material para o Lado de Cá da 

Vida, quando haverão de tomar plena ciência de 

tamanha loucura e profundo desatino diante do 

Consolador Prometido, mas, sim, para ofertar aos 

nossos devotados e sinceros adeptos mais algumas 
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informações matemáticas-chaves em torno do 

quadro sugestivo e empolgante da “Reencarnação 

Matematicamente Programada” da grande e 

inesquecível Benfeitora , que, 

como dotos já devem saber, se trata da reencarnação 

de grandes figuras do passado terreno, à exemplo de 

Ruth (Antigo Testamento), Rainha Ester da Pérsia 

(Antigo Testamento), de Maria de Magdala (Novo 

Testamento), quanto a da heróica Santa Teresa de 

Ávila, com uma sinergia perfeita com a vida e a 

morte de (o Boaz bíblico) e 

naturalmente com a de Vivaldo P. S. Filho, a 

reencarnação atual de São Luis IX. 

   Entretanto, devemos lembrar aqui que o nosso 

apontamento não se destina à vasculhar mais 

alguma coisa das Vidas Sucessivas do nosso amigo 

Vivaldo/São Luis IX, pois isso já está muito bem 

sedimentado nas obras anteriores de sua lavra 

psicografica – Nota do médium em 02/08/2021: 

Notemos, que ainda aqui os Espíritos Amigos ou não sabiam 

ou não desejavam me sobrecarregar a alma com a 

responsabilidade de psicografar mais Livros sobre esse 

especifico tema!!... –, mas unicamente o de reforçar os 

quadros inapreciáveis da ligação sentimental entre a 

querida D´Espérance e a sua amada Alma Gêmea, 

que é exatamente o querido Vivaldo, dentro de um 

conjunto de provas matematicamente-chaves,  

tão precisas quanto ao que aconteçe do surgimento 

de uma nebulosa, pois há aqui um quadro perfeito, 

perfeito sim, pois que se trata de uma produção 
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executada pelos Senhor Supremo da Vida, embora 

por meio dos seus humildes Mensageiros Celestiais, 

que somos nós todos que estamos do lado de cá em 

serviço de lealdade à Jesus Cristo pela Eduacação do 

Evangelho, já que tudo se desenrola sobre a nossa 

atenção como se estivéssemos apreciando a 

construção da vida metal dos seres terrenos, ou 

melhor dizendo: a meticulosa desarticulação de 

determinados segredos da Vida Oculta do Planeta 

Terra... 

   Tudo com base na mais rigorosa análise e dentro 

de um conjunto imenso de evidências aritiméticas 

que não deixam-nos margem para qualquer dúvida 

quanto ao que estamos a nos debruçar, na lembrança 

de que os seus números-chaves, ou fundamentais, 

serão sempre: 4, 7, 8, 9, 10 & 17..., sim, os 

elementos (#) que dizem respeito à vida e à morte 

de , quanto os que dizem respeito ao 

nascimento de Vivaldo P. S. Filho!!... 

   A Concordância Universal dos Ensinos dos 

Espíritos está aqui, e mais uma vez, como nas 

obras anteriores, absolutamente respeitada e 

integrada dentro de um Esquema surpreendente de 

pequeninas equações e por números-chaves 

pre-estabelecidos, que se surportam um pelo 

outro, dessa maneira evitando que haja, por parte 

de qualquer sério investigador dos surpreendentes 

Fatos-Espíritas, particularmente os da Reencarnação 

e os da Mediunidade, qualquer falso argumento pela 

falta de substância doutrinária e científica!!... 
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Rute & Ester da Pérsia.  

  

Maria de Magdala & Teresa de Ávila. 
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   E precisamos mesmo estar sempre atentos de que 

as Obras Básicas de Allan Kardec, as de Francisco C. 

Xavier, quando os Livros Sagrados da Bíblia, são para 

nós a fonte básica e inesgotável de todo o serviço 

de Decodificação utilizado pela Nova Ciência da 

“Numerologia Espírita”, embora partindo daí, 

desse princípio numérico-doutrinário, possamos 

compreensívelmente passar para outros Estudos 

realizados por outros estudantes, investigadores e 

médiuns, que verdadeiramente possam merecer a 

nossa ateção e o nosso respeito, pelo seu trabalho 

não apenas intelectual, mas, indiscutivelmente, 

. 

   Mas, não desejando perder o rumo da prosa inicial, 

posso garantir a todos vocês que, quando estamos 

do Lado de Cá, o que mais nos deixa em aflição é 

fato de reconhecermos o quanto de tempo 

perdemos em coisas que não tinham qualquer 

utilidade verdadeira para a nossa vida moral, 

um bom exemplo disso é este mesmo de os nossos 

amigos e amigas do Plano Material, no caso: os 

espíritas, estarem sempre e de alguma maneira 

cogitando por um “centro maior” e “mais espaçoso” 

que possa caber todos os demais espíritas do mundo, 

como se a nossa residência moral, a do coração, 

fosse uma morada cheia de encantos e sutilezas 

espirituais que pudesse acolher todas as almas aflitas 

e convulsionadas pelas paixões da atrasada vida 
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terrena, quando, na verdade, somos verdadeiras 

serpentes, não as serpentes mencionadas pelo Cristo 

Amado em seu Evangelho de Luz e Salvação, mas um 

tipo diferente de serpente, que mais tem  a ver com 

as horripilantes criaturas da vida infernal e 

demoníaca que parasitam e perturbam as mentes 

depravadas e perversas dos nossos irmãos e irmãs 

que habitam as furnas e os vales de dor e sofrimento 

das regiões inferiores do Mundo Espiritual da nossa 

acanhada Terra, claro, porque não há como a gente 

compreender um coração cheio de interesses da 

materialidade desejando, de coração, exercer a  doce 

caridade, pura e simples!... 

   Por isso,  minha gente, não compreendemos como 

se pode dar tanta importância a uma “pompa” e a um 

“excesso de conforto” que naturalmente ficarão bem 

à porta dos seus tristes túmulos, já que nada levarão 

da vida física, senão a Humildade, a Simplicidade e a 

Caridade, que tenham verdadeiramente vivenciado e 

ensinado aos seus demais irmãos e irmãs de crença 

espírita, uns e outros se esquecendo completamente, 

ou quase isso, dos exemplos contidos na mensagem 

subjetiva de Deus ao fazer tremer e ruir as muralhas 

de Jericó... 
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   Passemos agora para a análise circunstancial do 

artigo publicado pelo conceituado Site Espiritualista 

inglês que apresenta novos dados, recentemente 

descobertos, sobre a real identidade, e, de certa 

maneira, sobre a vida pessoal da grande médium 

inglesa , um estudo raro 

sobre as circunstâncias do nascimento dessa 

incrível heroína cristã dos tempos modernos, embora 

haveremos de nos deter somente naquilo que mais 

nos interessa no momento: 

, já que o nosso Estudo está 

todo ele envolta de uma neblina toda espiritual, tal 

qual a própria existência de D´Espérance em finais 

do século 19 e comecinho do século 20. 

 

   Tanto os nossos apontamentos, quanto as novas 

informações que foram recentemente descobertas, 

naturalmente que não invalidam as informações mais 

ou menos imprecisas de antes, já que dentro de todo 
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esse conjunto obscuro de datas e de acontecimentos, 

fatos eventuais da sua vida material (5ª. Esfera), 

estão em perfeita conexão com a sua Programação 

Reencarnatória-Original, já que todos os fatos-

chaves aritméticos que se desenrolam sobre uma ou 

outra ocorrência, nova ou antiga, 

!!... 

_______________ 

 

Devemos ficar atentos de que as centenas e centenas de 

evidências-chaves da “Divina Matemática Reencarnatória” 

que integram o conjunto de Livros-Mediúnicos por Vivaldo P. 

S. Filho, passaram a lhe serem Reveladas em: 11 de 

outubro de 2013, na obra-original “

”, cerca de dois 

anos antes da publicidade nacional sobre a segunda etapa 

da OBMEP - 11ª. Olimpíada Brasileira de Matemática das 

Escolas Públicas, configurando-se, em tese, num atestado 

institucionalizado da sua mediunidade psicográfica. 

_______________ 
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   Basta-nos um pouco de boa vontade e um certo 

grau de tirocínio, para que cheguemos a um parecer 

que tem muito mais a ver com os Poderes Supremos 

do Criador da Vida e dos Universos do que com as 

medonhas artimanhas intelectuais e psicológicas de 

uma turba de grandes malfeitores, sejam encarnados 

quanto desencarnados, infelizmente, DE DENTRO 

DO NOSSO PRÓPRIO MEIO DOUTRINÁRIO, que 

continuam “se esmerando” ao máximo de suas 

miseráveis condições mentais e físicas para que o 

Espiritismo não somente pare no meio do caminho do 

povo brasileiro, mas que desapareça por completo do 

seio de todas as sociedades humanas, com vistas à 

perpetuação do terrível materialismo, no que diz 

respeito ao seu apego quase total e perpetuo, 

disfarçado de Religiosidade, lamentavelmente, ainda 

tão ao gosto da maioria dos espíritas, ou dos falsos- 

espíritas. 

   Por tudo isso, meus irmãos e irmãs de doce crença 

Cristã, é que continuamos trabalhando se seguindo a 

frente na lida com Jesus Cristo, Allan Kardec & Chico 

Xavier, pois não podemos compreender e nem tão 

pouco aceitar um Espiritismo verdadeiramente pleno 

e liberto das amarras do formalismo farisaico sem 

estas três (3) grandiosas figuras da nossa vida Cristã, 

e planetária como um todo. 
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O valoroso médium uberabense Carlos A. Baccelli, não 

somente na condição de autor, com mais de 130 livros 

publicados, dentre eles várias biografias sobre Chico 

Xavier, como na do leal amigo e sempre companheiro 

desse Apostolo de Jesus, cedeu ao nosso Vivaldo a 

belíssima Carta Espiritual, em forma de Prefácio, daquela 

que seria a sua 1ª. obra mediúnica: “MEDIUNIDADE EM 

DOIS MUNDOS/AMOR, SEXO, E OS VARIADOS 

ASPECTOS MULTIDIMENSIONAIS NO PROCESSO DE 

CURA – Relatos de Um Médium Espírita”.                             

_______________ 

   Entretanto, se é certo que há inúmeros agentes 

sombrios reencarnados de dentro do movimento 

doutrinário Espirita que “se revelam” diretamente 

aos nossos olhos surpresos pela própria conduta que 

eles apresentam, com as suas maneiras e os seus 
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gestos de aparente-virtude, mas que carregam 

dentro de si mesmos as sombras e as trevas de uma 

vida completamente desvirtuada da Caridade e da 

Simplicidade Sinceras, por outro lado, e devemos 

considerar isso como uma afronta à figura dele 

mesmo, vemos quando alguns outros se revestem 

da aparente situação de “amigos-queridos” de Chico 

Xavier, quando, em verdade, ao invés de procurar lhe 

seguir os passos de generosidade humana profunda 

e respeito aos demais companheiros de luta e serviço 

espiritual, nada mais fazem do que tentar “diminuir” 

o caráter todo particular e especial dos seus irmãos 

e irmãs de crença, os médiuns particularmente, que, 

embora não tenham tido a felicidade de privar da 

companhia feliz e prazerosa do Apóstolo de Uberaba 

e Pedro Leopoldo/MG, trazem, em si mesmos, a 

aureola verdadeira dos reais amigos e companheiros 

de Francisco C. Xavier, pois não se aproveitam da 

condição de (aparente) santidade para arrasar o 

coração e a mente, por exemplo, daquelas e daqueles 

que estão chegando agora na Doutrina, imbuídos de 

novas tarefas na MEDIUNIDADE, por exemplo, 

crendo eles que ninguém mais, ou antes, nenhum 

outro médium, por exemplo, além do querido Chico 

Xavier, haverá de merecer a nossa atenção ou até 

mesmo o nosso “aval” doutrinário, isso, claro, 

quando eles trazem algum tipo de consideração a 

esse grande Mensageiro das Vida Superior!!... 

   Como haveria de dizer o próprio Codificador: “Isso 

beira às raias da insanidade”. 
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________ Parte # 1 ________ 

   Agora, a gente tendo feito essa nossa pequena 

Introdução, vejamos o que nos oferece o artigo da 

conceituada organização espiritualista da querida e 

nobre Inglaterra sobre a verdadeira identidade, até 

pouco tempo desconhecida, de 

, a grande médium inglesa que 

jamais será esquecida: 

 

- Edição Oficial do: PSYPIONEER JOURNAL para 

essa revelação sobre os fatos históricos 

recentemente encontrados sobre 

 – Volume 9, No 08: August 2013: 

   Temos inicialmente: Os # 9 + 8 = 17.  

   Quando, aqui, temos logo no seu começo a marca 

e a magia das Almas Gêmeas, visto que uma 

personalidade está ou estará sempre ajustada 

a outra, já que corresponde: Ao exato dia (10) e o 

mês (7) de julho de nascimento de Vivaldo P. S. 

Filho (São Luis IX), no século XX. 

   E para nos fazer pensar um pouco mais sobre tais 

ocorrências numéricas-chaves da Vida Oculta da 

Terra Material e dos Universos, como uma Mecânica 

Matemática Perfeita que subsiste à nossa simplória 

experiência planetária, observemos que o ano de 
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2013 também nos traz uma série de subjetivas 

informações, que poderão nos direcionar, em 

definitivo, para o campo vasto da 

, com a observação de que as obras de Allan 

Kardec quanto as de Chico Xavier, e mais a Bíblia 

Sagrada, são os nossos pontos cardeais decisivos de 

referência doutrinária e mediúnica para a devida 

Decifração dos “CÓDIGOS” SECRETOS DE DEUS, 

quando vemos: 

- O exato Ano da publicação digital desse exemplar 

do: PSYPIONEER JOURNAL, que versa sobre Mme 

D´Espérance: 2013. 

   Quando:  

- 2: Temos o exato dia (2) do nascimento de Chico 

Xavier (Allan Kardec). 

- 4 (dos # 1 + 3): Temos o mês (4) de abril do 

nascimento de Chico Xavier (Allan Kardec). 

___________ 
    

   Não há como duvidar, pelo menos de Decodificação 

Espírita, que o Espírito de D´Espérance esteja, sim, 

ligado moralmente com a Doutrina dos Espíritos, 

visto que, tanto Vivaldo (São Luis IX) quanto Chico 

Xavier (Allan Kardec), surgem emblematicamente 

dentro de seu Esquema-Chave, dentro desse quadro 

de Novas Revelações sobre a sua vida e a sua grande 

missão como médium, que foi e continuará sendo a 

Alma Gêmea do nosso pupilo-mentor!!... 
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___________ 
 

   Então, logo no seu começo, quando de sua edição 

oficial, este exemplar que traz as fantásticas novas 

informações sobre a vida da médium Elizabeth 

d´Espérance (a doce Alma Gêmea de Vivaldo P. S. 

Filho!!), apresenta-nos os números-chaves dessa 

enigmática relação divina, entre essa Mensageira 

bíblica: Ruth (D´Espérance) e o seu Santo Salvador 

Boaz (Vivaldo/São Luis IX), assim como entre ela 

mesma com o Vivaldo e Kardec/Chico/O Espírito da 

Verdade – NA MISSÃO DE AMBOS OS ESPÍRITOS 

DENTRO DO CONJUNTO DE TAREFAS PARA A NOVA 

GENEALOGIA DO CRISTO!... –, em forma de datas 

precisas, numa sequência e num encadeamento 

DE FATOS HISTÓRICO-DOUTRINÁRIOS de nos 

tirar o fôlego, que também marcam o nascimento 

de Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX) quanto a do 

(Kardec/Chico), pois logo a 

seguir, na devida soma dos: 2 + 4, de logo acima 

(de Chico/Kardec), vamos encontrar o enigmático 

Evangélico #: 6: QUE MARCA O EXATO MÊS (6) DE 

JUNHO, QUANDO SE COMEMORA NA CRISTANDADE 

O NASCIMENTO DE , que mais 

tarde veio na personalidade de Kardec & Francisco C. 

Xavier, sendo que ele, Batista, também encarnou 

como , isso por meio de uma 

Técnica do Mundo Espiritual Superior conhecida como 

... 
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________ Parte # 2 ________ 

   Mas o Esquema-Chave que surge a partir dessa 

específica & HISTÓRICA Edição (virtual) do Jornal 

inglês: PSYPIONEER JOURNAL, sobre 

, não para por ai... 

- Edição Oficial do: PSYPIONEER JOURNAL para 

essa revelação sobre os fatos históricos 

recentemente encontrados sobre 

 – Volume 9, No 08: August 2013: 

   Parece-nos, que, sem o premeditar, encontramos 

um Esquema que vem de encontro ao tema original, 

da seguinte maneira: 

- 4 (dos # 1 + 3): O exato mês (4) de abril, do 

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

- 8: O exato mês (8) de agosto, da morte de São 

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

   E ainda, fechando o Esquema-Chave: 

- 11 (dos # 9 + 2): Então, não temos aqui o exato 

mês (11), como acaba de ser Revelado, que nos diz 

respeito ao nascimento de ?!... 

__________________ 

   Como vemos, tudo continua se apresentando de 

maneira concordante & universal, deixando claro 

que o esforço que temos realizado vem, realmente, 

da Parte De Deus!... 

__________________ 
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   ________________ 

   Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? 

   “Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há 

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

é obra do homem e a vossa razão responderá.” 

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

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

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

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

Kardec). (Os grifos são nossos). 

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

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

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

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                                        

________________ 

   Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a 

formação primária a uma combinação fortuita da 

matéria, ou, por outra, ao acaso? 

   “Outro absurdo! Que homem de bom senso pode 

considerar o acaso um ser inteligente? E, demais, 

que é o acaso? Nada.” 

       A harmonia existente no mecanismo do Universo patenteia 

combinações e desígnios determinados e, por isso mesmo, 

revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao 

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

produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso 

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

(Os grifos são meus). 

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

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

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

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                                      

________________ 
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   Sabemos que devemos ser precisos, pois o nosso 

leitor matemático, ou iniciante, precisará de uma 

equação perfeita, sem que a nossa Decodificação 

Espírita possa ser tomada por mera especulação, 

por alguma coisa imprecisa, por isso vejamos o que 

encontramos se fizermos uma pequena somatória de 

todos os números-chaves divinos que aparecem na 

apresentação inicial desse Volume do: PSYPIONEER 

JOURNAL, sobre :  

- Volume 9, No 08: August 2013: 

   Temos acima, os seguintes #: 9 + 8 + 2 + 1 + 3 

= 23 (2 + 3) = 5. 

________________ 

Vejamos a questão # 5, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

    Que pensar da opinião que atribui a formação 

primeira a uma combinação fortuita da matéria, ou 

seja, ao acaso? {LE-8} 

   “Outro absurdo. Que homem de bom senso pode 

considerar o acaso como um ser inteligente? E, além 

disso, que é o acaso? Nada!” 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 5, Provas da 

existência de Deus, CAPÍTULO I, Deus, p. 75, 1ª. edição 

(EDIÇÃO HISTÓRICA BILINGUE) – 1ª. impressão – 10 mil 

exemplares – 4/2013, tradução de Evandro Noleto bezerra,                           

Edição da FEB.                                          

________________ 
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   O que os nossos irmãos e irmãs acharam de tudo 

isso? 

   Realmente, estamos todos em crise!!..., vocês 

não acham, pelo menos uma crise de alegria, pela 

grande oportunidade que todos estamos tendo nesse 

momento de poder trazer mais alguma luz às 

imensas sombras que pairam nos corações terrenos, 

com particular referência aos que transitam pelo 

Espiritismo se crendo credores de alguma regalia do 

Mais Alto que não seja a de todos nós exaltarmos o 

Nome de Deus, e o de venerarmos com o maior ardor 

da alma as belas Almas do Além, que muitas vezes 

retornam ao Plano Material sob o peso de difíceis 

provas, em particular aquelas que dizem respeito ao 

nosso movimento doutrinário, tendo a incumbência 

de colocar algum juízo, por menor que seja, na 

cabeça dos que estão, aqui e ali, se credo donos do 

Espiritismo!!... 

__________________ 

   Nota do médium: O termo “crise”, utilizado pelo querido 

Benfeitor Carlos B. Loureiro, foi colocado ai por ele em 

vista do que temos vivido pessoalmente no decorrer dos 3-4 

últimos anos, assim que demos inicio à psicografia das 

inúmeras Entidades da 9ª. Esfera Espiritual da 

Terra (Arte em geral ou Cultural e Ciência), por parte de 

algumas pseudo-lideranças de nossa santa Doutrina ao se 

acreditarem investidas de alguma regalia espiritual superior 

e sobejamente poderem, ou não, segundo as circunstâncias, 

arrasarem os médiuns que recebem Mensagens de Espíritos 

Elevados, que, segundo elas, por assim dizer, as lideranças 

do clero-espírita, seriam incapazes de se comunicarem por 

meio, ou por intermédio, de um médium “desconhecido”, ou 
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antes, que não fosse por via de algum “figurão” mediúnico 

do sagrado Espiritismo, que, geralmente, vive se rastejando 

por entre “os chãos de mármore” (frase cunhada por 

Chico Xavier, em vida, para classificar os Centros Espíritas 

formalizados que se nutrem pelo elitismo e pelo luxo 

descabido dentro da própria Seara de Jesus Cristo... na obra: 

“O MÉDIUM DOS PÉS DESCALSOS”, por Carlos A. Baccelli, 

Editora Vinha de Luz, 1ª. Edição: 2011.), para poderem 

receber o “aval” desses mesmos infelicitados companheiros 

de nossa humilde Causa-Cristã, e, mais particularmente, 

quando demos começo à recepção da obra original: “SÃO 

LUIS IX”, passando a traduzir a programação gloriosa do 

Senhor para o Quarto (4º.) Milênio da Era Cristã, por 

meio de uma “Metodologia de Decifração Matemática 

Divina” pela devida Decodificação dos Sinais & Códigos 

Secretos deixados pelos Espíritos Superiores rigorosamente 

na Obra do Espiritismo: por Allan Kardec & Chico Xavier, 

quanto na Bíblia Sagrada. 

   Certa vez, não faz muito tempo, ao termos enviado o 

nosso trabalho inicial de psicografia do Livro: “SÃO LUIS 

IX”, à um determinado (“ilustre”) companheiro de Doutrina, 

que também é psiquiatra (risos...), ele, “de bom grado”, 

acreditem, passou a me ofertar horrendas palavras de 

desagravo, taxando-me de “esquizofrênico”...  

   Pois bem, ao lhe questionar se ele, “o psiquiatra espírita”, 

ao nos taxar de maneira tão descaridosa de alienado mental, 

havia (ele), pelo menos, lido e estudado detidamente todo o 

esse especifico trabalho psicográfico, em: “SÃO LUIS IX”, 

que já passava das 700 páginas, com destaque para as 

ocorrências da Matemática, quando de maneira surreal esse 

presunçoso espírita nos retorna negando isso por um sonoro 

NÃO... Então, percebemos, sob os cuidados do Espírito do 

Dr. Bezerra de Menezes, que ali se encontrava não apenas 

um irmão doutrinariamente (muito!!!!) desinformado, como 
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também um companheiro tremendamente perdido por entre 

o seu profundo personalismo. 

   Porém, os fatos matemáticos-chaves estão todos ai, 

quando cremos que, mais cedo ou um pouco mais tarde, a 

própria Ciência Humana, e as mentes espíritas um pouco 

mais arejadas, haverão de nos confirmar os postulados da 

embora esta não se prenda 

aos formalismos da vida planetária, assim como ocorre com 

o próprio Espiritismo, que é obra de Deus!!... 

      _______________ 

   Em profundo respeito a esse “desabafo doutrinário” 

do nosso caro médium-mentor, procuremos, mais 

uma vez, refletir nos exemplos vivos de Nosso 

Senhor: 

"O Profeta (Jesus) não se deixava seduzir pelas 

grandes promessas que lhe faziam com referência 

ao seu futuro material. Jamais temperava a sua 

palavra de verdade com as conveniências do 

comodismo da época. Apesar de magnânimo para 

com todas as faltas alheias, combatia o mal com tão 

intenso ardor, que para logo se fazia objeto de 

hostilidade para todas as intenções inconfessáveis." 

 

 

(No Livro: "Boa Nova", Chico Xavier, capítulo 14, A lição a 

Nicodemos – 3ª. edição especial – 2ª. reimpressão –                             

pela Editora FEB, 2008) ... O destaque no texto é nosso. 

   _______________ 

CONTRA FATOS & DADOS NÃO HÁ ARGUMENTOS!! 
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_________________ 

    Por essa razão, sem tirar e nem por, temos visto 

isso mesmo do Lado de Cá, uns espíritas desejando 

se sobressair sobre os demais, enquanto que outros 

tantos, lamentavelmente, e de maneira feroz, 

procurando, de maneira profundamente detestável 

também, desarticular o trabalho daqueles e daquelas 

que, de maneira muito humilde, tentam, à duras 

penas, fazer com que o seu Serviço Mediúnico passe 

a ser observado e considerado, por uma consideração 

que não tem nada a ver com a esqusofrenia (risos) 

relacionada ao nosso Vivaldo, por crença de um 

irmão que se acredita melhor ou mais capacitado em 

apreciar e desenvolver essas coisas do Plano Oculto 

do que ele mesmo, o nosso médium-mentor,  pelos 

demais companheiros de crença-Evangélica, embora, 

muitas vezes, reconhecendo a grande incompetência 

própria para transmitir os recados do Além Túmulo 

da maneira desejável por eles mesmos, entretanto, 

sem se darem conta que para nós outros, os seus 

Amigos Espirituais, o que vale mesmo é sempre a 

boa intenção de todos, independentemente da 

investidura intelectual, ou até mesmo psíquica, que, 

por ventura, possam lhes facultar, em tese, uma 

maior sintonia mediúnica com os Agentes da Luz. 

   Por isso, acreditamos que nunca será demais 

levantarmos essas graves questões morais, e de 

disciplina emocional, que fazem parte do dia a dia de 

todos os companheiros e companheiras da causa 

Evangélica pelo Espiritismo, quando, na verdade, o 
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que desejaríamos de verdade era tratar de assuntos 

bem mais amenos, pertinentes às nossas ações 

exclusivamente na Caridade: na tolerância e na 

compreensão que devemos ter de uns para com os 

outros, seja por uma mediunidade esclarecida e bem 

orientada ou por nossas ações diretas na esfera do 

serviço de soerguimento das almas humanas em 

aflição, em ódio recíproco, ou em tormentas da vida 

fisiológica humana. 

   Porém, as obsessões coletivas, como vemos se 

enraizando cada vez mais, e se proliferando de 

maneira alarmante no seio da Doutrina Espírita, com 

particularidade entre o povo brasileiro, com vias de 

tentar interditar o avanço natural do Consolador 

Prometido na Pátria do Cruzeiro, estão como que “no 

noticiário do dia”, pois, do Lado de Cá da Vida, o que 

mais nós ouvimos e assistimos nos noticiários de 

Intercomunicação (Entre os Dois Planos) é a pérfida 

atuação dos muitos crentes-espíritas, que se são 

obsessores, ou não, infiltrados em nosso movimento 

doutrinário, pouco nos importa, uns combatendo os 

outros, cada um com a sua ideia “pessoal” em torno 

de determinado assunto doutrinário, ou não, 

desconsiderando totalmente o caráter científico 

e perfeitamente evolutivo da Doutrina de Jesus, 

mas, indiscutivelmente, cada qual unido aos seres 

das sombras que vivem sempre à espreita de novas 

oportunidades para a consumação dos seus terríveis 

propósitos, que é o de fazer com que todos e todas, 

sem distinção, voltem para o Mundo dos Espíritos 
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completamente falidos, e sem que possam fazer 

qualquer tipo de apelo às Autoridades da Vida Maior 

para que possam voltar novamente ao solo da vida 

material pela reencarnação. 

 

Chico Xavier, um exemplo de vida humana & mediúnica. 

   Como estamos tratando da VOLTA dos Espíritos 

Missionários, dentro da proposta da Reencarnação 

Programada, é de bom tom que recorramos à nossa 

memória e recordemos do maravilhoso Livro: “Os 

Mensageiros”, do nosso irmão ANDRÉ LUIZ (por 

Chico Xavier/Ed. da FEB), pois nunca será demais nos 

alertarmos quanto à necessidade de não perdermos 

o nosso precioso tempo com quinquilharias da 

experiência humana, no que toca aos muitos 

excentricíssimos de nossa personalidade ainda tão 

necessitada de Luz, para que amanhã, ou mesmo 

daqui a poucos minutos, não tenhamos que nos 



                     Livro # 19: “Um Novo Amanhecer – Vol. 1” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 222 

Ed. e-book: 
2016-21 

deparar com a morte espiritual, completamente 

desnudos da roupagem de luz, e do corpo fisiológico 

que ficou para na retaguarda de vida, quando, ai sim, 

quando haveremos de nos deparar com a 

própria consciência lavada em chamas de dor e 

arrependimento, por tudo de mal que fizemos e por 

tantas coisas boas que deixamos de fazer: 
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________ Parte # 3 ________ 

   Agora, devemos voltar ao nosso estudo principal, 

que é o de DECIFRAR 

entranhados nesta nova série 

de importantíssimas revelações documentais acerca 

da vida pessoal de , até quase 

pouco tempo inéditas para o mundo espiritualista, 

que não foi por acaso a escolhida pelo mais Alto para 

ser a interprete das super-materializações quando 

das desmaterializações de Espíritos ocorridas no 

século XIX, e graças a Deus, como documentadas na 

sua autobiografia: “NO PAIS DAS SOMBRAS” (Pela 

Editora da FEB)... 
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- The materialisation medium known as Madame 

D’Esperance composed a valuable autobiography 

Shadow Land (1897). 

   Temos, aqui, o ano exato da primeira edição do seu 

livro autobiográfico: “SHADOW LAND” (“No País 

das Sombras”, pela Editora FEB): 1897..., que de 

uma maneira muito fácil, até porque essa situação-

chave se destaca, vamos deduzir: 

- 10 (do # 17): O exato dia (10) do nascimento 

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

- 7 (do # 17): O exato mês (7) de julho do 

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

_________________ 

   E da mesma maneira, pelos elementos de # 8 + 9 

= 17..., de volta o mesmo Esquema-Chave: 

- 10 (do # 17): O exato dia (10) do nascimento 

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

- 7 (do # 17): O exato mês (7) de julho do 

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

__________________ 

   Estes são FATOS & DADOS (chaves) repetitivos 

& universais, que entram no Esquema original da 

Missão de São Luis IX (Vivaldo) em conexão com a 

Missão de Allan Kardec (Chico)!! 

__________________ 
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__________________ 

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

forma septenária é por causa da perfeição que se 

celebra nos dons do Espírito Santo. Descansará - 

diz o santo profeta Isaías - sobre ele, o Espírito 

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

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

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

dos bem-aventurados.” 

    

– (Sermão 250, em Agostinho, Sermões para 

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

__________________ 
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   Pode o homem compreender a natureza íntima de 

Deus? 

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

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

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

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

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 

   

________________ 

   Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da 

matéria a causa primária da formação das coisas? 

   “Mas, então, qual seria a causa dessas 

propriedades? É indispensável sempre uma causa 

primária.” 
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   Atribuir a formação primária das coisas às propriedades 

íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, 

porquanto essas propriedades são, também elas, um efeito 

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

(Os grifos são nosso). 

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

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

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

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

________________ 

 

  É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? 

   “Não; Deus não permite que ao homem tudo seja 

revelado neste mundo.” 

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

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

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

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

Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                             

________________ 

 “Estendemo-nos um pouco no exemplo dos jogos, 

porque é um dos mais admiráveis e fáceis de verificar, 

pela possibilidade de multiplicar os fatos à vontade, em 

curto espaço de tempo; e como a lei ressalta do 

conjunto dos fatos, foi esta multiplicidade que 

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

ignorassem.” 

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

1868, A Ciência da Concordância dos Números e a 

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

cerca de seis (6) pessoas no Brasil com nomes 

semelhantes ao de Vivaldo, não absolutos, quando 

que, também, somente ele: nasceu às 15 horas 

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

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

1964.  

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

França) (re) nasceu no Hospital da “Sagrada 

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

à sua condição de principal Provedor Genético da 

Sagrada Genealogia do Cristo para o 4º. Milênio da 

Era Cristã. 
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________ Parte # 4 ________ 

   Façamos um outro movimento, ainda que nessa 

mesma direção, o de decifrarmos mais alguns fatos 

& dados que conectam o Espírito de D´Espérance 

com o de São Luis IX, da seguinte maneira: 

   

   Assim, para dar mais destaque ainda 

, que se perdem de amor, na paixão o no 

romantismo pelos milênios sem fim, reprisemos o 

exato ano do lançamento oficial do precioso Livro: 

“Shadown Land”: 

- The materialisation medium known as Madame 

D’Esperance composed a valuable autobiography 

Shadow Land (1897): 

   Somemos todos os números dessa data histórica 

(1897) do Espiritismo (embora alguns estranhamente 

pensem que ela, a inesquecível médium dos efeitos 

físicos, não tinha qualquer compromisso com a causa 
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de Jesus Cristo pelo Consolador!!...): 1 + 8 + 9 + 7 

= 25.  

   Quando: 2 + 5 = 7.  

   Temos novamente aqui, como se Deus desejasse 

que ficássemos atentos a esse detalhe insuperável da 

“Mecânica Matemática Reencarnatória” para a 

Programação Espiritual desses dois (2) gloriosos 

Espíritos, que são os de (Boaz/Vivaldo 

P. S. Filho) & (Ruth/Maria 

de Magdala do tempo de Jesus Cristo!! –, atualmente 

reencarnada por uma recentíssima: transposição 

reencarnatória, ou migração reencarnatória, no 

interior de Minas Gerais, Brasil... Na verdade, trata-

se de mais uma de suas , 

que, evidentemente, será mantida em completo 

anonimato, pelo menos por enquanto...): O exato 

mês (7) de julho de nascimento de Vivaldo P. S. 

Filho (São Luis IX), no século XX. 
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_________________ 

   Mas, isso não é tudo, pois que não passou 

despercebido pelas antenas psíquicas do nosso 

amoroso aparelho mediúnico reencarnado o seguinte 

Esquema de Decodificação dos “CÓDIGOS” 

SECRETOS DE DEUS, tal qual foi escrito pela grande 

médium inglesa quando ainda se encontrava 

reencarnada, e mantido no decorrer dos anos pelos 

demais editores de sua grandiosa obra: “SHADOW 

LAND” (No País das Sombras, pela FEB): 
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- O Capítulo VII (7), AINDA OS FANTASMAS 

– RUÍDOS NA MESA: Logo na sua introdução: 

“Nos primeiros dias de minha vida conjugal, 

os fantasmas tornaram a aparecer-me”.  

___________ 

(Nota Especial: Destaque da 7ª. edição, pela FEB, ano 

2006 = 8. Temos aqui também: o mês de nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho e o mês de morte de São Luis IX). 

___________ 

   Como podemos observar, esse específico detalhe 

(“minha vida conjugal”) se destaca e se sobressai 

de uma maneira indiscutível, como se ela mesma 

desejasse, e dessa maneira mesma que o fazia, 

e plenamente consciente de sua tarefa espiritual, 

providenciar para o nosso futuro terreno o devido 

de sua eterna ligação amorosa e 

profundamente romântica 

, que certamente haveria de voltar ao solo da 

vida planetária, exatamente: No mês (7) de julho do 

século seguinte, no 20, sob o signo de câncer, o mais 

lírico de todos do zodíaco. 
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Os Espíritos se materializavam com perfeição por D´Espérance 
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   O que será que haveremos de encontrar se formos 

fazer uma Decodificação a partir dos elementos (#) 

que dizem respeito a essa específica passagem, à 

página de # 73, que são: 

 

___________ 

“Nos primeiros dias de minha vida conjugal, 

os fantasmas tornaram a aparecer-me”. 

___________ 

- A palavra: conjugal, que numa contagem de ida, 

somente levando em consideração esse específico 

segmento, cai sob a palavra: 7. 

- A palavra: conjugal, que numa contagem de 

volta, somente que levando em consideração esse 

específico segmento, cai sob a palavra: 6. 
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   Vejamos dessa maneira: 

- 7 (ida) + 6 (volta) + 73 (o exato # da página em 

Estudo!) = 86. 

   E da mesma maneira de antes, pelos elementos de 

# 8 + 9 (este # 9, encontrado a partir de sua 

conversão pelo # 6, visto que estamos lidando com 

, e pelos motivos que já 

conhecemos de Livros já psicografados por Vivaldo!!) 

= 17..., de volta o mesmo Esquema-Chave: 

- 10 (do # 17): O exato dia (10) do nascimento 

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

- 7 (do # 17): O exato mês (7) de julho do 

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

__________________ 

   Estes são FATOS & DADOS (chaves) repetitivos 

& universais, que entram no Esquema original da 

Missão de São Luis IX (Vivaldo) em conexão com a 

Missão de !! 

__________________ 

   Sem contar que, por si só, o # 73, dessa específica 

página, já nos diz muito!!.... assim: 

- 10 (do # 7 + 3): O exato dia (10) do nascimento 

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

- 7 (do # 73): O exato mês (7) de julho do 

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

   Uma vez a gente tendo analizado esta data muito 

importante para a vida gloriosa dessa grande e 

inesquecivel médium inglesa, pela publicação de sua 

autobiografia, vejamos as surpresas que nos aguarda 

mais adiante: 

- Later Lis located the for 

, which confirmed she was born 

November 20, 1848, at 2 Browns Buildings, 

Clifton Street, Shoreditch. 

   Segundo a CERTIDÃO DE NASCIMENTO de 

Elizabeth Jane Puttock (a identidade original da 

conhecida médium inglesa Elizabeth D´Espérance), 

ela nasceu na seguinte data: 20/11/1848. 

  Vejamos, novamente, que coisa mais curiosa, 

embora começando a nossa Investigação aritmética 

do seu final para o começo: 

- O # 48: Temos aqui, de maneira surpreendente, e 

que somente a pouco tempo foi encontrado a partir 

de documentação oficial e devidamente analisada: O 

exato mês (4) de abril de nascimento, e o exato 

mês (8) de agosto da morte, respectivamente, do 

Rei Luis IX de França (que no passado da vida humana 

foi a personalidade do Boaz bíblico, o grande amor de 

Ruth/D´Espérance)/Vivaldo P. S. Filho. 

___________ 

CONTRA FATOS & DADOS NÃO HÁ ARGUMENTO!! 
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___________ 

   Esse ano de nascimento era até então uma 

informação completamente inédita, quando sequer 

os amigos do plano material poderiam cogitar da 

ligação de uma alma gêmea (D´Espérance/Ruth) 

com a sua alma gêmea (Vivaldo/São Luis IX). 

   Vejamos pelo seguinte Esquema: 

- 20 + 11 + 1848 = 1879. 

- 10 (do # 17): O exato dia (10) do nascimento 

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

- 7 (do # 17): O exato mês (7) de julho do 

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

_________________ 

   E da mesma maneira, pelos elementos de # 8 + 9 

= 17..., de volta o mesmo Esquema-Chave: 

- 10 (do # 17): O exato dia (10) do nascimento 

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

- 7 (do # 17): O exato mês (7) de julho do 

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

__________________ 

   Se fizermos: 20 + 11 + 18 = 49... Que uma vez 

sendo bem ajustado, teremos: O exato ano (19)64, 

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

IX). 

_________________ 
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   Estes são FATOS & DADOS (chaves) repetitivos 

& universais, que entram no Esquema original da 

Missão de São Luis IX (Vivaldo) em conexão com a 

Missão de !! 

__________________ 
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   Por tudo isso que acabamos de testemunhar juntos, 

e por muito mais que ainda poderá se tornar 

Descoberto (assim como Jesus nos orienta em seu 

Evangelho de Puro Amor e Salvação!), caso os nossos 

queridos companheiros terrenos se debrucem sobre 

a Nova Ciência da “Numerologia Espírita”, 

é que afirmamos, sem pestanejar, que As Almas 

Fortes dos Mortos vibram de alegria e se enternecem 

de felicidade ao se aproximarem de Espíritos tão 

laboriosamente talhados para o cumprimento de suas 

tarefas pela reencarnação (milimetricamente) 

programada, sem que isso queira nos dizer que 

fiquemos sem o livre-arbítrio para decidir sobre esse 

ou qualquer outro caminho que desejemos seguir, 

enfim, não somente na forja do sofrimento e da dor, 

mas indiscutivelmente pelos laços eternos do carinho 

e do devotamento que se nutrem uns pelos outros, 

, personagens 

vivas de nossas narrativas matemático-filosóficas da 

Escola Bendita Cristã-Espírita, estejamos falando 

a respeito de Allan Kardec, estudando as fantásticas 

obras mediúnicas e/ou assistenciais de Chico Xavier, 

e mesmo, e acima de tudo, em conexão simbiótica 

com o coração misericordioso e compassivo de Nosso 

Senhor Jesus Cristo, pois a história dos grandes 

heróis e dos inesquecíveis mártires da vida humana 

terrena, sequer, chegam perto da vida apostolar das 

almas singelas e verdadeiramente encobertas pelo 
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manto sagrado dos seres humildes, cheios do Espírito 

Santo de Deus!!..., que se santificam não somente 

pelo alimento material que distribuem com quem lhes 

buscam o socorro emergencial da barriga, mas pelo 

que oferecem de luz a todos os Espíritos que, antes 

de qualquer coisa, estão desejosos de Deus!... 

  

   E será, minha gente, que existe algo mais belo e 

mais perfeito do que a benção do AMOR?!... 

   Absolutamente, nenhum de nós, na condição de 

Espíritos Imortais a caminho da Grande Eternidade, 

sobreviverá, ou mesmo poderá respirar sem esse 

sentimento tão puro e tão delicado que sobrevive a 

tudo e subsiste diante de todas as coisas e de todos 

os seres do Universo, ou dos Universos Múltiplos de 

Deus, que faz com que estejamos sempre na mesma 

sintonia do Sol quanto na da minúscula ameba, na da 

pequenina lagarta quanto na da deslumbrante 

constelação de Sirius, já que por ele, e por causa 

dele, DO AMOR, nos nivelamos, ou se o desejarem, 

nos assemelhamos ao Poder de Deus, quando, na 

condição de deuses, segundo a narrativa Evangélica, 
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estaremos aptos a promover a criação de múltiplas 

espécies de vida humana e/ou espiritual, quanto de 

galáxias e inumeráveis constelações, objetivando dar 

força e dar cumprimento ao mandato que nos foi 

confiado pelo Nosso Pai Celestial, do: “CRESCEI E 

MULTIPLICAI-VOS”. 

   

   Dessa maneira, confiamos que tudo haverá de 

se transformar para melhor, seja por dentro de 

nós mesmos como por fora de cada um de nós, 

apesar de ainda estarmos transitando por caminhos 

tremendamente obscurecidos pela loucura das 

nossas próprias ações contrárias à Lei de Amor, de 

Justiça, e de Caridade. 

   Apesar de tudo, de tantos conflitos passionais que 

ainda carregamos dentro dos nossos corações, temos 

fé e esperança de que o amor há de vencer, sempre, 

aliás, não poderíamos cogitar nada em contrário...  

   E, diante do esforço sincero dos Benfeitores e 

Amigos Espirituais que coordenam as tarefas 

mediúnicas do estimado Vivaldo, e como costumam 
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dizer por aí, e por aqui também, vale a lembrança: 

   Por isso, então, que voltamos a lembrar aos 

nossos amigos e amigas leitores, e aos demais 

estudantes de Espiritismo, do Espiritualismo e da 

Espiritualidade, de uma maneira geral, que todos os 

números (#) que foram encontrados nesse novo 

trabalho, respeitaram os postulados da Decodificação 

Espírita, já que os “sinais” & “códigos” secretos 

de Deus, em forma de números-chaves, foram 

devidamente Decodificados por ela, segundo a 

batuta mestra de Nosso Senhor Jesus Cristo, que nos 

comanda os destinos, numa sinfonia divina Entre o 

Céu e a Terra. 

 

(Espírito)                        

Vivaldo P. S. Filho (médium)                        

(Salvador/BA, 22 de março de 2016)                               
Texto Revisto & Ampliado em 08/2021 
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   Nota do médium: Uma excelente referência para o 

que acaba de nos lecionar o querido Benfeitor Bernardo 

Loureiro, é o Livro: “E a Vida Continua...”, pelo 

Espírito André Luiz, por psicografia de Francisco Cândido 

Xavier (Editora da FEB), como forma de não só realçar a 

suprema importância dos relacionamentos afetivos com 

a determinada e segura orientação para as uniões 

conjugais somente baseadas no amor e no carinho, no 

devotamento e na lealdade, no respeito e na amizade 

mútuas, quando veremos a Reencarnação projetar-se do 

Céu para a Terra, ou vise e versa, ou até mesmo entre 

uma para com as outras do mesmo plano de ação, como 

no caso das Reencarnações Múltiplas e/ou Transpostas, 

triunfando sobre a ainda grande animalidade humana  e 

no rumo à Espiritualidade Plena. 

   Entretanto, fiquemos cientes de que, num futuro não 

muito distante, as reencarnações tomarão um novo 

e variado aspecto dentro da fisiologia humana, já 

que a Ciência haverá de estabelecer novas formas de 

gestação “fora do útero-maternal”, o que facilitará, em 

muito, os desejos, mais que naturais, dos casais 

homossexuais em ter os seus próprios bebes, cumprindo 

também a vontade Deus, de que sejamos parte de um 

só rebanho com um único Pastor, que é Jesus, sem 

que haja qualquer espécie de preconceito de nossa parte 

que possa aviltar o mandamento de: 

. 

   Um outro episódio que tem marcado os meus serviços 

mediúnicos, pelo menos de uns 3-4 anos para cá, 

quando passamos a receber pela psicografia o Livro que 

deu origem a essa quantidade imensa de Revelações 

Matemáticas sobre algumas de minhas Vidas Sucessivas, 
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com particular cuidado e interesse dos nossos Diretores 

Espirituais para a nossa experiência carnal na roupagem 

do Rei Luis IX de França, intitulado: 

, Em 3 

VOLUMES, é exatamente o fato, quase surreal, de alguns 

espíritas, principalmente os que pousam por ai se 

apresentado na condição “de sábios” integrantes 

do Espiritismo, se colocarem fortemente contra as 

informações dos nossos Benfeitores Espirituais para a 

técnica toda particular da: , 

demonstrando eles mesmos uma completa e formal 

ignorância no que diz respeito à Vida Espiritual, de uma 

maneira geral, pois nos seus detalhes nem mesmo o 

próprio e grande Chico Xavier, cremos, poderia ter sido 

privilegiado por tamanho conhecimento da Vida Oculta 

de nosso Planeta, não por falta de condições morais, 

mas, indiscutivelmente, por se tratar de informes tão 

extensos e tão profundos que, talvez, a sua mente, por 

mais privilegiada que fosse, não tivesse condições 

fisiopsiquicas para abarcar tudo de um só golpe nesta 

existência, mesmo como o grande Espírito reencarnado 

que era.  

 

_______________________ 



                     Livro # 19: “Um Novo Amanhecer – Vol. 1” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 245 

Ed. e-book: 
2016-21 

   Vemos isso com profundo desgosto, pois a situação é 

tão vexatória para nós espíritas, de uma maneira geral, 

que sempre estamos batendo ao próprio peito crendo-

nos detentores de incomparáveis verdades sobre o 

Universo Humano e Espiritual, e quando chegamos 

diante de tais ocorrências da vida emotiva desses demais 

companheiros e companheiras de causa Evangélica 

vemos o quanto ainda somos verdadeiramente infantis, 

ao nos arrojarmos uns sobre os outros na tentativa de 

desarticular todo aquele irmão ou irmã que traga, por si 

mesmos, no caso dos médiuns, algum tipo de noticiário, 

aparentemente novo, sobre a Vida Espírita, exatamente 

por não termos sido nós mesmos “os privilegiados” 

intermediários dessas mesmas informações... 

   Até mesmo a Cinematografia de Hollywood tem sido 

mais feliz do que a maioria dos espíritas, no que diz 

respeito às ocorrências da vida oculta que, para os que 

assistem, não passam de ficção-científica, mas que para 

os adeptos de mente mais arejada nada mais são do que 

“a antecipação do futuro”, no dizer de André Luiz (por 

Chico Xavier)... E um exemplo nítido disso, é o fato de 

estarmos há um bom tempo afirmando mediunicamente, 

as Técnicas Espirituais avançadas para a 

 (quando um determinado Espírito 

toma o corpo de maneira definitiva, ou não, de outra 

Entidade já reencarnada na Terra, sem que isso seja 

tomado à conta de algum processo de possessão, no 

sentido negativo da palavra, e mesmo o devolver mais a 

frente, e não necessariamente ao Espírito de antes!...), 

enquanto o mesmo assunto já era tema do seriado da 

TV norte-americana: “JORNADA NAS ESTRELAS” 

(Star Trek), desde meados dos anos de 1960: No seu 
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Episódio 1, “VOLTA AO AMANHÃ”, o Disco de # 7, da 

Segunda Temporada (CBS Studios), numa versão em 

BOX-DVD brasileira. 

   Se não no todo, pelo menos em parte a situação é 

quase idêntica ao que temos informado sobre a 

orientação dos nossos Instrutores Espirituais... Por 

assim dizer, seguindo uma linha de Revelações que fora 

iniciada pelos Benfeitores Espirituais da 9ª. Esfera 

Espiritual da Terra (Arte em geral ou Cultural e 

Ciência), e somente agora desaguando por nosso 

humilde intermédio por conta de nossos compromissos 

diante do Consolador Prometido!!... 

 

   Quanto às ocorrências da “Numerologia Espírita”, 

como tem sido devidamente e exaustivamente 

apresentadas por meio dos nossos Livros mediúnicos, 

cremos que seria bastante proveitoso que os espíritas, 
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de uma maneira geral, fossem buscar “apoio doutrinário” 

nas telas da Sétima Arte, quando, além de se entreterem 

e se divertirem bastante, aprenderão um pouco mais 

sobre as coisas que eles mesmos, como declarados 

amantes do Espiritismo-Ciência, sequer cogitam que 

realmente exista fora do seu limitadíssimo campo de 

visão objetiva. 
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Marilyn Monroe (nascida Norma Jeane Mortenson, 1 de junho de 1926 — 5 
de agosto de 1962) foi uma atriz e modelo norte-americana. Ela se tornou um 
dos sex symbols mais populares da década de 1950, época emblemática em 

relação às atitudes envolvendo sexualidade. Apesar de sua carreira ter durado 
apenas uma década, seus filmes arrecadaram mais de 200 milhões de dólares 

até sua morte inesperada em 1962. Desde então, ela continua sendo 
considerada um grande ícone da cultura popular. 

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

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1926
https://pt.wikipedia.org/wiki/5_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/5_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1962
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atriz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Modelo_(profiss%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Povo_dos_Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sex_symbol
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura_popular
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marilyn_Monroe
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_________________ 

Estudo brasileiro revela qual a 

posição mais perigosa durante o sexo 

 

 

Yahoo Notícias 

1 de março de 2016 

 

 

   Homens de todo o mundo, hora de se cuidar. Um estudo 
brasileiro mostrou qual é a posição praticada durante o sexo 
que traz mais perigos para eles. E o resultado é nada 
agradável: possível fratura peniana. 

   Conduzido por brasileiros, o estudo foi publicado 
recentemente no jornal especializado Advances in Urology. 
E segundo a pesquisa, qualquer posição com mulheres por 

http://yahoonoticias-redacao.tumblr.com/
http://yahoonoticias-redacao.tumblr.com/
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cima pode ser bastante perigosa de ser praticada em 
relação às fraturas penianas. 

   O estudo monitorou situações de emergência em 
hospitais em todo o Brasil e mostrou que 50% dos casos de 
fratura peniana estavam ligados a essa posição. O homem 
por cima, no entanto, é responsável por apenas 21.4% das 
lesões registradas. 

   Segundo os médicos, a fratura peniana é algo que precisa 
ser muito bem cuidado. No momento em que é sentida, 
provoca uma espécie de estalo. Os resultados desse tipo 
de lesão podem ser bastante sérios e podem afetar para 
sempre a vida do homem. 

   Segundo especialistas, um tratamento feito de maneira 
não-cirurgica pode deixar até 50% dos pacientes com seus 
membros deformados para sempre. Alguns ainda podem 
sofrer de disfunção erétil e com fortes dores no momento 
do sexo. 

   O único porém do estudo é o número de homens 
pesquisados. Isso porque, afirmam os pesquisadores, o 
número de pessoas com fraturas penianas é pequeno. 
Dentro das vítimas da lesão, também, cerca de 10% dos 
pacientes praticava sexo homossexual quando sofreu a 
fratura peniana. 

https://br.noticias.yahoo.com/estudo-brasileiro-revela-qual-a-
posi%C3%A7%C3%A3o-mais-144033207.html 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

https://br.noticias.yahoo.com/estudo-brasileiro-revela-qual-a-posi%C3%A7%C3%A3o-mais-144033207.html
https://br.noticias.yahoo.com/estudo-brasileiro-revela-qual-a-posi%C3%A7%C3%A3o-mais-144033207.html
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Capítulo # 9 
___________ 

 

 

Vivendo Perigosamente! 

Pelo Espírito de Marilyn Monroe 

   Não cremos que toda mulher loura seja realmente 

burra...  

   Absolutamente!...  

   Entretanto, temos a certeza de que muitas delas se 

dão ao desplante de aceitar, de bom grado, tal 

adjetivo, mesquinho e nojento, pelo fato de não ter 

outro talento senão mostrar a sua bunda e as suas 

ancas... 

   Mas, também, não posso, aqui, cravar como 

verdade em relação a todas as mulheres louras do 

mundo terreno, com farpas de desagravo, e, diga-se 

de passagem, cada uma delas com grandes atrativos 
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físicos, além de outro tanto de atrativos que tem tudo 

a ver com a mente poderosa, embora saibamos que, 

geralmente, os seus corações andam mesmo é em 

frangalhos. 

   Não, não esperem de mim colocar a culpa toda nos 

homens, aliás eles têm sido muito bonzinhos e muito 

pacientes com todas nós (risos), independentemente 

de sermos louras, morenas, mulatas, negras, ruivas, 

amarelas, índias... 

   E por favor, parem vocês de me chamarem de gata 

selvagem. 

 

   Já faz um bom tempo, desde que me aposentei da 

velha carcaça fisiológica, que tenho me preocupado 

mais em passar a imagem de “boa moça”, mas sem 

aquela “onda” de somente fazer figura para agradar 

as demais pessoas do meu convívio, pois, do Lado de 

Cá da Vida, onde me encontro temporariamente 

semi-desperta, por conta de um rápido sono 

material, não temos condições de aparentar algo que 

realmente não sejamos..., pelos menos, não nas 
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regiões de sombra e de dor, onde, geralmente, as 

criaturas que lá vivem e se arrastam nada 

conseguem esconder da imensa tragédia moral que 

trazem dentro do próprio ser... Se bem que este 

assunto há de ser melhor debatido entre os espíritas, 

pois, por outro lado, podemos garantir que existem 

situações onde verdadeiras feras assassinas, embora 

sejam homens e mulheres como nós, conseguem se 

camuflar em corpos espirituais lidíssimos, e com 

aparências tão belas feito um puro anjo da vida 

superior. 

   Por certo, que esse foi o motivo pelo qual Jesus 

Cristo nos lecionou para confiarmos somente 

naquelas pessoas que verdadeiramente vivem 

por fora o que dizem ser por dentro!!.., 

   De qualquer maneira, somente para arrematarmos 

o nosso pequenino Artigo Espírita, que fazemos com 

o maior carinho, mesmo sem que nos consideremos 

capaz para isso, tamanha a nossa grande desvalia 

espiritual, podemos garantir aos nossos amigos 

e amigas da vida planetária, e mesmo aqueles 

outros irmãos e irmãs que já passaram para o Mundo 

dos Espíritos, 

, encarnadas e/ou desencarnadas, sim, 

porque todos nós adoramos fazer sexo, e o fazemos 

por Aqui também, quando estamos do Lado de Cá na 

condição de Espíritos libertos, ou mais ou menos isso 

(risos), estejamos encarnados ou já em pleno gozo 

de nossas faculdades astrais, cada qual seguindo 
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com o seu próprio instinto, ou antes, para que muitos 

não me crivem pela alcunha de blasfemadora, 

quando conseguimos seguir pela nossa Intuição, a 

partir das inspiradoras imagens forjadas no mais 

puro amor, providenciadas por Almas que nos 

seguem de bem perto a jornada humana, embora 

transitando pela faixa de existência dos seres 

invisíveis ao nosso olhar comum, que sempre 

seremos livres para agir ou não segundo a nossa 

própria consciência durante cada ato sexual que 

venhamos a participar, claro que com a sua 

correspondente contrapartida, pela Vida como um 

todo quanto pela criatura que estamos a nos 

relacionar, se bem que, caso estejamos de fato com 

o coração limpo e a alma cheia de amor, não vemos 

como qualquer pessoa poderá vir a contrair 

algum mal físico ou mesmo espiritual, isso, em 

decorrência da cobertura espiritual por parte dos 

Agentes da Vida Maior que nos tutelam os passos e 

as ações... 

   Vejamos bem, minha gente, que aqui falamos de 

uma maneira geral, pois não desconsideremos que 

estamos transitando por um mundo profundamente 

atrasado, moralmente falando, e cheio de peripécias 

obsessivas, invariavelmente perturbadoras, e, por 

isso, cada um sempre será livre para agir dentro do 

seu gosto sexual, mas sem desconsiderar as linhas 

divisórias de segurança que são montadas pela 

própria Ciência dos Homens. 
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   Se estiverem me achando um tanto dualista, 

crendo que eu esteja ficando com um pé dentro e o 

outro fora da situação, não é verdade.  

   O que estamos fazendo é somente dar um alerta 

quanto ao fato de, caso não seguirmos as orientações 

rigorosas da Medicina Humana, procuremos, então, 

antes de nos atrevermos a 

adentrar qualquer santuário particular, ou público, 

com o desejo ardente de fazer da nossa companhia a 

pessoa mais feliz do mundo. 

 

   Fiquem todos com o meu eterno e terno carinho de 

amiga e irmã em Nosso Senhor Jesus Cristo. 

(Espírito)                                    

Vivaldo P. S. Filho (médium)                       

(Salvador/BA, 22 de março de 2016) 
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   Nota do médium: Pelos nossos Amigos Espirituais, já 

tomei conhecimento de que o Espírito Marilyn Monroe 

já se encontra reencarnado desde o ano 2000, no interior 

do Estado de Minas Gerais.  

   Ela, atualmente, em nada se assemelha ao que foi 

nesta sua última reencarnação, pois deixou de ser 

“loura” (risos) e também não mais apresenta aquele 

lindo e deslumbrante corpo físico que ainda causa tantos 

suspiros nos jovens e homens românticos do mundo, 

embora se mantenha com uma personalidade ainda 

muito marcante, em nada “burra”, e profundamente 

idealista, apesar de carregar, consigo mesma, algumas 

marcas das dores passadas, mas nada que lhe impeça 

de manifestar a própria carga emocional em forma de 

alegre entusiasmo e inocente comunhão com os valores 

éticos da vida. 

   Quem conhece algo da trajetória de Marilyn, quando 

na sua última passagem pela Terra dos homens de 

carne, sabe muito bem que em nada se parecia com o 

que pintam por aí, como se ela fosse uma mulher 

completamente “fora de sintonia” com a vida social e 

comunitária, mas, sim, ela verdadeiramente fora uma 

mulher completamente compromissada com as causas 

humanitárias e de solidariedade. 

   Pelo que pude notar, durante o seu comunicado acima, 

é que, apesar de eu estar sempre puxando “a 

interpretação” do seu pensamento para um quadro mais 

próximo da sua atual juventude (sem perder o sentido 

exato das suas palavras, pois eu às ouvia e via ecoarem 

nitidamente bem ao redor da minha cabeça!...), ela 

substancialmente me arrebatava a própria força 
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psíquica, no sentido de dar destaque para determinadas 

palavras de valor mais científico. 

   Alguns minutos após o término de sua Mensagem, 

ouvimos uma voz ecoar por sobre, e em torno, de minha 

cabeça: “Ela quis deixar firmado para você, e para 

os demais leitores, que ela se trata de uma pessoa 

inteligente.” (Risos). 

   Depois disso, eu fiquei sabendo que foi o nosso querido 

Amigo André Luiz que me deu essa explicação mais que 

inusitada. 

________________ 

  

________________ 

   Em todo caso, vale deixarmos aqui a observação de 

que ela, a doce e encantadora Marilyn Monroe, sempre 

que tem nos dado a graça de sua presença espiritual, 

tem nos deixado lhe notar com uma percepção e uma 

capacidade mental tão grande quanto intensa, capaz de 

nos permitir entrever, pelos nossos sentidos mediúnicos, 
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particularmente , que ela possui um 

grande potencial mediúnico e um vasto conhecimento da 

Vida Espírita, com destaque para as questões da Ciência 

dos Espíritos, como um todo. 

   Não percamos de vista que os Espíritos da 9ª. Esfera 

Espiritual da Terra (Arte em geral ou Cultural e 

Ciência) são Entidades Superiores, pois esta Esfera de 

Luz está, por assim dizer, fincada numa Região Superior 

do nosso Planeta. 

   Os nossos encontros, geralmente quando eu estou em 

pleno estado de vigília, são sempre regados por muita 

ternura, amizade sincera, e apaixonante comunhão com 

a Vida Espírita. 
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Olivia Newton-John, OBE (Cambridge, 26 de setembro de 1948) é 

uma cantora e atriz australiana. Neta do físico Max Born, tornou-se uma estrela 

internacional com o sucesso do filme Grease (1978), que no Brasil se chamou Nos tempos 

da brilhantina. Neste filme seu parceiro foi John Travolta... O musical Xanadu foi outro 

filme famoso que teve Olivia como protagonista. Neste filme seu parceiro foi Gene Kelly.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Olivia_Newton-John 

http://www.olivianewton-john.com/ 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/OBE
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cambridge
https://pt.wikipedia.org/wiki/26_de_setembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1948
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vocal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ator
https://pt.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%A1lia
https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Max_Born
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grease
https://pt.wikipedia.org/wiki/John_Travolta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Musical
https://pt.wikipedia.org/wiki/Xanadu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gene_Kelly
https://pt.wikipedia.org/wiki/Olivia_Newton-John
http://www.olivianewton-john.com/
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Capítulo # 10 
___________ 

     

 

”Muitas vezes, receoso de não ser acreditado pelos amigos mais íntimos, 

e temendo ver-se considerado ridículo ou pretensioso, guarda o médium 

o segredo das mais belas revelações que lhe são facultadas por vontade 

exclusiva dos mentores espirituais, ou por ação mecânica da própria 

faculdade, que naturalmente desencadeia os acontecimentos, mesmo à 

revelia do médium. Geralmente, perseguido, criticado sem piedade até 

dentro do próprio lar, e também pelos adeptos da própria Doutrina, 

enche-se ele de complexos e timidez, que tendem a perturbar, quando 

não impossibilitam, muitos fenômenos que poderiam realizar-se para 

edificação geral.” 

(Yvonne A. Pereira, “DEVASSANDO O INVISÍVEL”, Sutilezas da 

Mediunidade, pela Editora da FEB).  

Nota: O destaque no texto original é do médium. 
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   Meus irmãos em Cristo Jesus! Não sei por que 

tanta celeuma. 

   E qual seria o motivo de tanta confusão... 

   Jesus, o Nosso Amado Salvador, não nos deixou a 

marca da sua liberdade perfeita ao nos lecionar que 

“todo Espírito sopra onde quer”?!... 

   Pois bem, se já tomamos conhecimento de que 

todos nós, sem exceção, aos estarmos libertos, ou 

mais ou menos libertos do casulo provisório da 

vestimenta carnal, pela desencarnação, e mesmo 

durante o nosso estágio dentro dele, por força da 

reencarnação, pois que nunca estamos inteiramente 

presos ao perispírito, e nem tão pouco ao corpo 

material, pois as nossas almas vibram e se movem 

como verdadeiras chamas incandescentes, de acordo 

com a condição moral de cada individualidade, por 

que ainda tanta gente, infelizmente, e em maior 

número entre os espíritas que se dizem mais 

“conectados” com o pensamento elevado de Allan 

Kardec, crê erroneamente que nós, os Espíritos dos 

vivos, não poderíamos nos libertar, mesmo que por 

algum tempo durante o estado de vigília, que fosse, 

do nosso corpo fisiológico e, mesmo que por alguns 

momentos nos comunicarmos com o querido médium 

que nos declina a caridade e o favor de sua atenção, 

de sua saúde, e do seu profundo amor às causas 

santas da Revelação-Espírita?!... 

   Sabem do que se trata isso, mesmo? 
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   Muita falta de informação, de uma boa Cultura 

Espírita, e, acima de tudo, infelizmente, por conta 

de muita “cara de pau” ...  

   Sim, pois, a grande maioria desses desventurados 

companheiros e companheiras de Espiritismo, que se 

dizem espíritas, está na verdade é se mordendo de 

ciúmes, de inveja, e de despeito, por não serem eles 

próprios os intermediários de tamanha plêiade de 

Espíritos Superiores, que, sem sombra de dúvidas, 

não os escolheram para esse serviço concentrado de 

pura luz, sobre as espessas neblinas do mundo 

mental aterrorizante dos humanos da Terra, por 

causa do coração empobrecido que ainda carregam 

dentro do próprio peito, e olha, meus irmãos e irmãs, 

que falo isso sem qualquer peso de consciência, pois 

não podemos aceitar tanta trevas num mundo que 

tem tudo para viver na luz!... 

   Por acaso, os amigos leitores acreditam que eu 

esteja sendo um pouco dura para com eles e elas, 

para com esses “espíritas de carteirinha”, que nada 

mais fazem, senão, se vampirizarem, uns aos outros, 

e uns pelos outros, por meio da tremenda falta de 

bom senso e de humildade ao tecerem comentários 

acerca da vida alheia, sem antes procurem saber se 

a pessoa de sua pérfida atenção serve, ou não serve, 

aos interesses do Consolador, não por qualquer 

capricho de uma personalidade vaidosa e egoísta, 

orgulhosa e soberba, ávida pelos interesses da 

matéria, embora se afirme Espiritualizada, mas, 

unicamente, pelo desejo ardente de vivenciar e de 
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promover o pensamento de Nosso Senhor, pela 

vivencia do: 

. 

______________ 

 

Mesmo nas conhecidas sessões de socorro e 

assistência, e não somente fora do ambiente do Centro 

Espírita, como acontece comumente no lar dos irmãos 

da vida planetária, os Espíritos ainda encarnados, em 

estado de Desdobramento consciente, ou semi-

inconsciente, são como que um apêndice à parte de 

toda a tarefa realizada pelos Agentes Espirituais da 

Vida Mais Alta, pois, muitas das almas verdadeiramente 

elevadas, embora estejam vivendo no mundo material, 

são sempre requisitadas pelos seus Benfeitores 

Espirituais (desencarnados) para que possam realizar 

algum tipo de auxílio e alguma realização no bem, sem 

que, por enquanto, possamos abarcar todo o potencial 

de força mental e emotiva, curativa e disciplinadora, 

que trazem em si mesmas. 

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

______________ 
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   A arte da filosofia, tanto quanto do relacionamento, 

está exatamente na essência de um coração todo 

generoso e todo leal, por isso é que os Amigos 

Espirituais do querido medianeiro, Vivaldo, que se 

trata da reencarnação do grande Espírito São Luis, 

estão sempre a depositar na mente dos estimados 

companheiros de dessa Causa Evangélica, a suprema 

necessidade da tolerância e da gentileza, confiando 

que cada um, sem exceção, haverá de fazer o seu 

próprio exame de consciência, buscando, a partir daí, 

um novo fôlego dentro da proposta inadiável da 

Cristianização de suas Almas-Eternas. 

   Apesar de tudo, estamos confiantes de que todas 

as coisas, que hoje nos fazem tremer e chorar de 

preocupação, haverão de mudar para melhor, não 

só por fora da gente, mas, e principalmente, por 

dentro de cada um de nós todos, filhos do Altíssimo, 

e Herdeiros da Eternidade. 

   Que as bênçãos do Senhor se derramem sobre toda 

a Terra, hoje mais carente de luz do que ontem, 

embora alguns pensem que acontece o contrário, 

mas, indiscutivelmente, merecedora de toda a nossa 

atenção e do nosso socorro imediato, pela prece bem 

sentida e sinceramente endereçada à Ele, ao Todo-

Misericordioso!!... 

(Espírito)                                

Vivaldo P. S. Filho (médium)                       

(Salvador/BA, 23 de março de 2016) 
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   Nota do médium: Por mais que os médiuns tentem e 

se esforcem ao máximo para transpor para o papel, em 

forma de letras e palavras, pela sua psicografia, as 

fantásticas imagens que correm por entre os seus 

ditados Entre os Dois Planos, pelo menos por enquanto, 

não vejo como poderemos ser totalmente fieis à eles, 

pois a bondade, a ternura, o profundo amor pelas 

criaturas atrasadas da Terra, e a extrema piedade que 

sentem também por cada um de nós todos, embora a 

aparente, somente aparentemente, dureza expressa no 

conteúdo do seu texto, está muito, muito além da nossa 

pequenina capacidade em conhecer a fundo o coração 

das Sublimes Almas do Senhor. 

   Por outro lado, pelo que temos testemunhado, diante 

da visão transcendental desses valorosos e enternecidos 

Espíritos de Deus, fazer derramar uma só lágrima dessas 

belas Almas da Vida Eterna, é como se estivéssemos 

fazendo estremecer todas as estrelas luminosas que 

representam uma grande constelação de Anjos!!... 

   Outro tema que tem deixado muito dirigente espírita, 

editor espírita, e determinados médiuns ciumentos, de 

cenho levantado para com o nosso particular esforço 

mediúnico, é o fato muito curioso de podermos, claro que 

dentro de certas circunstâncias, embora os limites 

para tais ocorrências, para mim mesmo, ainda é uma 

incógnita, acessar de maneira muito natural e muitas 

vezes espontânea, e até com certa facilidade o 

desejando, o campo mental das criaturas humanas, e 

até mesmo dos Espíritos desencarnados, e com isso 

descortinando para mim não somente o valor real de 

suas personalidades espirituais, boas ou más, como, e 

muito particularmente, quem foram em reencarnações 



                     Livro # 19: “Um Novo Amanhecer – Vol. 1” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 266 

Ed. e-book: 
2016-21 

passadas, ou até mesmo quem poderão vir a ser em 

reencarnações futuras, isso, dentro de um movimento 

muito interessante de forças vivas que se apresentam 

aos nossos sentidos, geralmente, pela Clarividência 

(passada e futura), pela Psicoscopia (passada e futura), 

pela Psicometria (passada e futura), e até, interagindo 

com as anteriores, a laboriosa mediunidade de Efeitos 

Físicos. (Nota: Uma excelente obra para consulta sobre as questões 

que envolvem esses tipos de faculdades mediúnicas, embora dentro 

dos limites de observação do seu autor, e sábio pesquisador, 

encarnado, trata-se do: “TEORIA DA MEDIUNIDADE”, Zalmino 

Zimmermann, pela Editora Allan Kardec, de Campinas/SP). 

   

   E dentro desses lances maravilhosos de imagens 

transcendentais, de variadas conformações, informações 

intuitivas e interações fisiopsiquicas Entre os Dois Planos 

da Vida, tomamos conhecimento de que a grande estrela 

da música internacional: Olivia Newton-John, trata-se 
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da atual reencarnação da venerável Santa Brígida da 

Suécia (A Santa Padroeira da Europa). 

   _____________ 

Nota do médium em 01/08/2021: 

    

   Pelo que tenho dito por mim mesmo, e pelo que os  

nossos Benfeitores & Amigos Espirituais vão nos dando 

como lições para a Vida Eterna, não posso dizer que sou 

uma criatura pessimista, que no meu coração não tenha 

a centelha da esperança em dias sempre melhores para 

mim quanto para os meus irmãos e irmãs de senda na 

Terra Material, entretanto, não posso deixar de dizer que 

a vida humana se torna cada diz mais sufocante pelos 

fluidos do orgulho e egoísmo pelos quais vamos vendo 

serem assaltados o coração de muitos de nós, que, por 

enquanto, não desejam caminhar como Jesus Cristo nos 

ensina pelo seu Evangelho, e levemos em consideração 

que diversas denominações religiosas da vida terrena 

também buscam traçar para os seus adeptos os mesmos 

caminhos de amor e de caridade ao seu próximo, claro 

que cada uma segundo o seu entendimento, mas, enfim, 

todas, mais ou menos, compreendendo o poder que a 

Caridade irá exercer sobre a vida humana, então, como 

eu ia dizendo, até que eu não sou um pessimista, não 

mesmo, porém, essa semana ainda eu me deparei com 

alguns vídeos, pelo YouTube, onde o próprio Chico 

Xavier, em pessoa, por exemplo, fala quanto ao fato de 

estarmos na iminência de uma guerra nuclear, somente 

que dessa vez de devastação sem precedentes na nossa 

história, no que irá transformar drasticamente o Planeta 

em definitivo, pelo menos até que as novas Sociedades 

terrenas venham o reconstruir para melhor!... 
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   Algo, a sua melhoria, que deverá ocorrer ou se iniciar 

por volta do ano de 2057..., segundo informações de 

seus amigos mais próximos, dos verdadeiros amigos e 

companheiros de Chico Xavier!!... 

(9934) Chico Xavier em 1986: "A Guerra virá..." - YouTube 

(9934) Chico Xavier “A Guerra atômica virá e os povos sobreviventes 

invadirão o Brasil!” - YouTube 

   ___________ 
    

   Nesse ponto de nossa narrativa, façamos um breve 

parêntese para acessar o Esquema-Chave para essa 

específica data dada pelo Chico Xavier, para o começo 

da Regeneração-Planetária: 

- 2057... para o ano 4000, como base do que temos dito 

para a VOLTA de Jesus, pelo 4º. Milênio da Era Cristã... 

= 1943. 

   Que podemos deduzir assim: 

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

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

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

__________________ 

   Estes são FATOS & DADOS (chaves) repetitivos & 

, que entram no Esquema original da Missão 

de São Luis IX (Vivaldo) em conexão com a Missão de 

(Kardec)! 

__________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qG0cORrR-ig
https://www.youtube.com/watch?v=dWyBdYGR02Y
https://www.youtube.com/watch?v=dWyBdYGR02Y
https://www.youtube.com/watch?v=dWyBdYGR02Y
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   Eu, sinceramente, continuo sendo uma pessoa muito 

otimista, mesmo que diante do que virá a acontecer no 

planeta, se bem que os alertas da Vida Maior estão aí, e 

ainda mais vindos da parte de Chico, que, apesar de toda 

a dor que sentia ou sente pelo futuro humano, não deixa 

margem para dúvida de que é um Espírito de Fé!!... 

   Seja como for, trabalhemos pela nossa paz, quanto 

pela paz do mundo inteiro. 

   Que Oxalá seja louvado. 
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Christopher D'Olier Reeve (Nova Iorque, 25 de setembro de 1952 — Mount 

Kisco, 10 de outubro de 2004) foi um ator e realizador de cinema norte-americano. 

Seu papel mais famoso foi como o Super-Homem, numa série de quatro filmes. 

Tetraplégico desde 1995, após sofrer um acidente a cavalo, passou a liderar uma 

campanha pela legalização de pesquisas com células-tronco. Faleceu em 10 de 

outubro de 2004 aos 52 anos de uma grave infecção, em virtude do seu                           

estado de saúde. 

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

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Iorque
https://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_setembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1952
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Mount_Kisco&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Mount_Kisco&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/10_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/2004
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ator
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cinema
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Superman
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas-tronco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Christopher_Reeve


                     Livro # 19: “Um Novo Amanhecer – Vol. 1” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 271 

Ed. e-book: 
2016-21 

_________________ 

Mulher perde hora e escapa de 

acidente aéreo 

 

Yahoo Notícias 

22 de março de 2016 

 

A russa Elvira Isaeva, de 33 anos, escapou da morte após perder a 

hora por dormir demais do embarque para seu vôo em um Boeing que 

caiu e pegou fogo próximo ao aeroporto de Rostov-on-Don, na Rússia. 

Nenhum dos 62 passageiros que estavam a bordo sobreviveu. 

http://yahoonoticias-redacao.tumblr.com/
http://yahoonoticias-redacao.tumblr.com/
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O avião da companhia Flydubai caiu a 250 metros do aeroporto russo. 

No momento do incidente, havia forte presença de nevoeiro, 

impossibilitando a visibilidade. 

Segundo o Mirror, Elvira estava usando sua  férias em Dubai, nos 

Emirados Árabes Unidos, mas acabou dormindo demais e perdeu a 

hora do embarque. “Ela não apareceu para o traslado do hotel até  o 

aeroporto”, disse Andrey Sevostyanov, funcionário da agência de 

turismo que agendou o vôo para a turista. 

 Segundo a russa, ela começou a receber ligações de amigos e 

familiares antes mesmo de saber do acidente e resolveu utilizar as 

redes sociais para tranquilizá-los.  

Crédito da Imagem: Arquivo Pessoal  

https://br.noticias.yahoo.com/mulher-perde-hora-e-escapa-de-acidente-

a%C3%A9reo-180203522.html  

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://br.noticias.yahoo.com/mulher-perde-hora-e-escapa-de-acidente-a%C3%A9reo-180203522.html
https://br.noticias.yahoo.com/mulher-perde-hora-e-escapa-de-acidente-a%C3%A9reo-180203522.html
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Capítulo # 11 
___________ 

 

 

Em busca de um milagre! 

Pelo Espírito Christopher Reeve 

  Se tivéssemos que escolher agora uma só figura, 

uma única personagem que pudesse, e devesse, ser 

apreciada por todos nós, enquanto humanidade 

inteira, não temos dúvida de que seria o magnânimo 

Espírito de Jesus Cristo!  

   Ele, sim, pode ser classificado como um verdadeiro 

herói, não somente das fábulas ou dos quadrinhos, 

mas o real “homem de aço” que, de maneira 

absolutamente indiscutível, carrega sobre os próprios 

ombros, e por entre os seus poderosos braços, a 

Humanidade inteira, mas não apenas a dos homens 

da Terra Material, como também a dos Seres 

Espirituais de toda a faixa de Vida que se estende 

para Além de nossa insignificante via láctea, com a 

devida observância de que a vida planetária, com os 
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seus Múltiplos Universos, se define, por mundos 

terrenos, em planos e sub-planos, imediatamente se 

intercomunicado uns com os outros. 

   É verdade!..., que se formos apurar tudo isso 

direitinho, vamos acabar passando mal, pois trata-

se de um assunto que viraria a cabeça do mais 

afeiçoado técnico da Ciência da Terra, com a sua 

Matemática toda especial, e a sua performance 

Cosmogênica toda particular. 

   A nossa intenção neste momento não é a de trazer 

novas informações sobre a Vida Espírita, pelo menos, 

não no que toca às suas especialidades-científicas, 

mas apenas, e tão somente, no que diz respeito às 

nebulosas que se concentram dentro do coração de 

cada criatura terrena, esteja ela vivendo no plano dos 

mortais, propriamente dito, ou em alguma das 

inumeráveis Regiões Espirituais de nossa Morada 

Planetária. 

   Durante essa minha última experiência carnal, 

indiscutivelmente, fui aquinhoado por Deus com a 

graça da dor, do sofrimento e, ainda, pela 

desgraça da humilhação, sim, pois, por mais que o 

Senhor tenha nos alertado que o Seu Glorioso Reino 

seja para os humildes e para os verdadeiramente 

simples de coração, não podemos aceitar tamanha 

desgraça que subsiste, e teima em se espalhar, por 

entre os pobres corações das pobres criaturas 

viventes em boa parte da nossa morada terrena... 

Pois, não deixa de ser uma grande maldade!... 
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   Agora, observando a reportagem acima, capturada 

hoje mesmo da Internet pelo nosso querido médium, 

dentro do esquema cármico a que foram levadas 

todas as pessoas que, de uma maneira ou de outra, 

participaram desse “trágico” evento, pois, quem 

haveria realmente de estar em melhor situação, seria 

os que “partiram” ou a jovem senhora que “ficou”?!... 

   Na minha sincera e modesta opinião, mediante 

tanta calamidade passional que vemos aterrorizando 

a comunidade dos seres humanos da Terra física, 

somos de parecer que todos e todas que partiram, 

sem exceção, foram privilegiados pela graça da sua 

VOLTA ao Mundo dos Espíritos, que haverá de ser 

excelente para alguns e para algumas, mas não 

menos bom para os demais, pois que foram, mais ou 

menos, todos em busca da Vida Perfeita. 

   Quanto à nossa irmã: que ficou para trás, lhe 

dedicamos a nossa sincera prece de intercessão, 

rogando ao Mestre e Senhor que lhe cubra o Espírito 

de muita resistência, pois ela há de precisar de todo 

o nosso sentimento de bondade, já que precisará de 

toda a resistência possível, e imaginável, para 

continuar por aqui (risos), no plano dos mortais, até 

que construa, em si mesma, a auréola dos grandes 

heróis do Infinito, pela devoção à Deus, pela prática 

da Caridade, e na busca incessante pelo grande 

milagre do Amor.  

   Sim, sempre e sempre o amor, que faz como que 

a nossa existência não seja tomada pelas tramas do 

egoísmo, fazendo-nos como peças líricas de um 
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teatro realmente cheio de vida e de duradouras 

emoções divinas!!...  

 

   Muito obrigado, meus queridos irmãos e irmãs, pois 

o prazer em poder escrever algumas palavras 

pessoais de carinho e incentivo aos que ficaram sobre 

a face da vida terrena, só não é maior do que aquela 

em poder lhes recordar, de todo o meu coração: 

AMAI-VOS & INSTRUÍ-VOS! 

   (Espírito)                                                    

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                   

(Salvador/BA, 23 de março de 2016) 
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   Nota do médium: Esta foi a primeira vez que tivemos 

a alegria de psicografar uma Mensagem do querido 

Christopher Reeve, embora ele já nos tivesse visitado 

algumas vezes, sempre nos sinalizando com a sua 

vontade de escrever mediunicamente por meu simplório 

intermédio. 

   Ele, posso testemunhar, é um verdadeiro homem de 

bem, enquanto que, perispíritualmente falando, a sua 

estrutura “óssea”, segundo a nossa visão clarividente, é 

totalmente formada por uma base de aço, quase 

insuperável, ou algo semelhante a isso, dando-nos a 

compreender que a sua condição cinematográfica de 

Super-Homem, em tudo, tinha a ver com a sua Vida 

Espírita e com as suas tarefas Superiores na Região 

Espiritual de onde havia vindo antes dessa sua última 

reencarnação... Embora ele se apresente sempre com 

uma ternura muito grande em sua face, meiga e doce, 

podemos lhes assegurar que ele, em nada, se 

assemelha às pessoas bobas da Terra, pois sabe 

muito bem dosar a delicadeza dos anjos com a fortaleza 

dos grandes combatentes e dos graves idealistas. 

   A sua percepção da Vida Mental e Emocional das 

demais criaturas, encarnadas ou desencarnadas, se 

apresenta de maneira muito aguçada, inclusive quando 

nos passa informações sobre as verdadeiras “intenções” 

de determinadas pessoas... Inclusive, sobre esse curioso 

aspecto da sua própria vida psíquica, e da minha 

também, é que ainda essa semana, quando eu estava no 

cumprimento da tarefa de recepção das Mensagens dos 

Amigos Espirituais que concluiriam esse novo Livro de 

André Luiz, na Semana da Páscoa, fui orientado por ele 

a tomar uma radical posição em relação a uma 
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determinada pessoa, que, em princípio, para o meu 

acanhado olhar, se dizia muito nossa amiga, entretanto, 

e para a minha grande surpresa, e como eu acabei de 

dizer, fui orientado pelo querido Reeve a tomar uma dura 

postura em relação à ela mesma, quando, surpreso e 

embevecido, uma vez tendo seguido o seu prestimoso e 

arguto conselho, absolutamente eu vi esta determinada 

pessoa se esquivar totalmente da sua palavra inicial, me 

deixando completamente na mão, indiscutivelmente 

confirmando a que eu havia 

recebido desse caridoso e muito bem-humorado Irmão 

da Pátria Maior. 

_____________ 

 

Christopher Reeve e Robin Williams nos anos de 1970. 

_____________ 
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   Temos a plena confiança de que esses meigos e sábios, 

felizes e generosos Amigos Espirituais da 9ª. Esfera 

Espiritual da Terra haverão de nos trazer grandes 

Revelações sobre a Vida Oculta de nosso Planeta, senão 

por meu intermédio, com certeza, por inúmeros outros 

companheiros da Mediunidade com Jesus Cristo. 

   Que Oxalá seja louvado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     Livro # 19: “Um Novo Amanhecer – Vol. 1” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 280 

Ed. e-book: 
2016-21 

 

 

Magdala ("torre") foi uma pequena aldeia, aparentemente situada 

na Galileia, visto que parece ter sido o local de nascimento de Maria 

Madalena, chamada a Madalena, ou "Maria de Magdala". 

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

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Galileia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maria_Madalena
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maria_Madalena
https://pt.wikipedia.org/wiki/Magdala
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Capítulo # 12 
___________ 

 

 

Um Novo Amanhecer! 

Pelo Espírito Bittencourt Sampaio 

    

“Maria de Magdala ouvira as pregações do 

Evangelho do Reino, não longe da vila principesca 

onde vivia entregue a prazeres, em companhia de 

patrícios romanos, e tomara-se de admiração 

profunda pelo Messias.” 

(Humberto de Campos/Chico Xavier, “BOA NOVA”, Cap. 20, Maria de 

Magdala, 3ª. edição especial – 2ª. reimpressão, Editora FEB, 2008). 

   Não estamos nos opondo à Ciência-Humana, o que 

seria um absurdo doutrinário, entretanto, e em nome 

da nossa Doutrina Cristã, somos obrigados a levantar 
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o caso por força do próprio compromisso com a 

Verdade. 

   Se por um lado, as reminiscências mediúnicas de 

Humberto, por Chico Xavier, não nos deixam dúvidas 

quanto ao fato de ter sido uma 

“mulher da vida”, por outro não podemos nos 

esquecer de que o Insuperável Messias de Nazaré, 

subjetivamente, alertou para a certeza de que “as 

prostitutas” (claro, que quando elas estejam bem-

intencionadas!) entrariam primeiro no Reino de Deus 

antes de nós, os pretensos divulgadores da Boa Nova 

do Cristo.  

   Por isso, não vemos com bons olhos a tamanha 

incompreensão de muitos por um fato simbólico e tão 

cheio de vida quanto o da transfiguração da 

mulher perdida de Magdala numa mulher 

completamente nova, restaurada pela mensagem 

do Senhor, enfim, que foi salva pelas palavras do 

Cristo Amado, e mais tarde guindada pelos 

historiadores terrenos, pelo menos por alguns deles, 

à condição de . 

   Se por qualquer interesse, que seja, a verdade dos 

fatos tem sido distorcida no decorrer do tempo, 

pendendo para um lado ou para o outro, pouco nos 

importa isso, pelo menos para nós que labutamos 

com a preciosa ferramenta da Mediunidade pelo 

Espiritismo, quando já tivemos a satisfação de 

testemunhar, pelas páginas de luz da obra de Chico 
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Xavier, os fatos históricos como realmente foram 

vivenciados. 

   Mas, como na História da Terceira Revelação não 

há um só médium que tenha recebido do Mais Alto a 

auréola da perfeição-mediúnica, mesmo estando 

aqui diante de um pitoresco quadro Evangélico 

traduzido para a Terra Material pelas antenas 

psíquicas do maior médium de todos, Chico Xavier 

(Allan Kardec), fiquemos também com o testemunho 

mediúnico do nosso estimado companheiro Vivaldo 

P. S. Filho (São Luis IX), que, por sua vez, vem 

confirmar as informações anteriores de Chico, dando 

assim um tanto mais de substância à Universalidade 

dos Ensinos-Espíritas. 

   Entretanto, trazendo, como o já foi feito na obra: 

, a Revelação sobre uma outra Revelação 

(que o caro Roustaing nos perdoe pela pretensão!... 

Risos...), a de ter, sim, seguido 

para o sul da França com a intenção de fugir dos 

romanos, e dar prosseguimento à sua Divina Missão 

Real, que fora a de entregar, pelo seu sagrado ventre 

“de mulher liberta de todo o mal”, o fruto do seu 

reconhecido Amor pelo Senhor da Vida, com vistas a 

delinear, ou dar forma à Nova Genealogia do Cristo, 

mais tarde empreendida pela Família Real de França 

do século XIII, e do século XVII, com particular 

atenção para a missão de , o Rei 

Santo de Paris. 
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   - O Chico não errou.  

   - Apenas omitiu. (Risos do Benfeitor!). 

   Essa história, por detrás da história, vista pelo 

olhar da ferramenta da Mediunidade esclarecida em 

Allan Kardec, como dissemos um pouco acima, 

poderá ser facilmente acessada na obra que também 

acabamos de mencionar, e que, cremos, deverá ser 

objeto da atenção de muitos espíritas, e acadêmicos, 

mais afeiçoados ao estudo e à pesquisa de origem 

Transcendental. 

   O Espiritismo, absolutamente, não traz polêmicas, 

antes disso: apresenta soluções, toda particular, 

para o desvendamento e a compreensão de todas as 

aparentes questões insolúveis da vida humana, e 

claro que também da espiritual, com isso, e por isso 

mesmo, precisamos, definitivamente, compreender 

que só chegaremos a , por 

uma aurora de paz e felicidade verdadeira, quando 

passarmos a trabalhar juntos, unicamente, pelo ideal 

de Jesus de Nazaré, não mais nos ofendendo e 

nos agredindo uns aos outros, como temos feito 

no decorrer dos anos, dos séculos e dos milênios, 

aliás, em caráter mais doutrinário: desde o 

nascimento de nossa encantadora Religião-Espírita, 

Essencialmente-Evangélica, purificando os nossos 

corações pelo Amor, pela Justiça, e claro que pela 

pratica rotineira da Caridade. 

   O nosso tributo será, unicamente, o da extinção do 

nosso orgulho e do nosso egoísmo, dois perversos 



                     Livro # 19: “Um Novo Amanhecer – Vol. 1” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 285 

Ed. e-book: 
2016-21 

males profundamente agressivos à alma de todos 

que insistem em se manterem em nossos corações, 

por essa razão não nos esquecendo de exaltarmos a 

todo o momento o Sagrado Nome de Deus, o Nosso 

Pai Celestial. 

 

   - A esperança é grande. 

   - E a nossa fé é inquebrantável. 

   Estamos a caminho da grande Luz, e não podemos 

nos deixar vencer pelo desanimo. 

   Sigamos adiante, minha gente, Sentindo o Cristo 

em nossos Espíritos. 

   Boa Páscoa a todos. 

(Espírito)                           

Vivaldo P. S. Filho (médium)                            

(Salvador/BA, 27 de março de 2016,                             

Domingo de Páscoa) 
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   Nota do médium: O texto acima haverá de se 

destacar ainda mais quando passarmos para o nosso 

leitor e leitora as informações que capturamos do 

prestigiado: “JORNAL DA BAND”, em Salvador, Bahia, 

pelo Canal 7, da Rede de Televisão Bandeirantes, na 

noite de 26/03/2016, do Sábado de Páscoa, quando foi 

apresentada por ele a última parte da fantástica série 

jornalística: “Segredos da Terra Santa”, que teve como 

destaque a vida e os segredos de , 

que como já sabem se trata da minha Alma Gêmea...  

   As notas que capturamos são muito singelas, embora 

tragam, em si mesmas, o diagrama perfeito de uma 

Matemática Divina, que não temos ainda como avaliar 

em toda a sua profundidade, pois, infelizmente, o nosso 

supercomputador mental, pelo menos o dos humanos 

da Terra Material, ainda não entrou em funcionamento, 

mesmo que dentro da cabeça dos mais eficientes e 

moralizados médiuns da atualidade: 

- As “mais recentes” escavações arqueológicas que 

abrem valioso espaço para a confirmação da vida da 

antiga serva de Jesus, Maria de Magdala, foram iniciadas 

no ano de 2009... 

   Quando: 2 + 9 = 11.  

   Se não nos perdermos nesse Estudo, vamos recordar 

de que foi exatamente no mês (11) de novembro que 

nasceu a médium inglesa (a 

reencarnação de Maria de Magdala), informação esta 

confirmada por “recentes descobertas” de documentos 

que acabamos de estudar, no Capítulo assinado pelo 

Espírito Carlos B. Loureiro.  
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________________ 

Nota do médium em 03/08/2021: 

   Na 1ª. Versão original deste Livro de # 19, por André 

Luiz, demos continuidade aos Estudos sobre esses fatos 

impressionantes que fomos Decodificando a partir de 

uma Reportagem da TV Bandeirantes-Bahia, o Canal 7, 

porém, aqui, preferimos não avançarmos muito nesses 

apontamentos pelo fato de crermos que a maioria dos 

nossos leitores não terem uma afinidade maior para os 

fatos que dizem respeito à Matemática, mesmo que aqui 

apenas e tão somente estejamos nos utilizando de um 

ou outro cálculo, muito pequeninos, para que a nossa 

tarefa siga na maior simplicidade possível, a despeito da 

grandeza da Luz que emana do Mais Alto sobre as nossas 

mentes e corações!!...  

   Que Jesus nos conceda a sua Paz.   
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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. 

 

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

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

    

   Baseado nessa descoberta, foi constatado com 

antecedência de mais de um ano, o assassinado do 

primeiro ministro de Israel, Yitzhak Rabin, e 

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

e de fato foi assassinado um ano depois de 

acordo com o que fora previsto no código 

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

permaneceu oculto. Agora, decifrado com ajuda do 

computador, poderá vir a revelar nosso futuro. 
 

 
 

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

 
 

   O código foi descoberto por um matemático 

israelense, que provou o fato publicando as 

provas num jornal científico de renome, e 

confirmado por matemáticos famosos no 

mundo todo. 
 

   O livro publicado sobre esse assunto é a primeira 

descrição completa de uma descoberta científica que 

pode vir a mudar o mundo, relatada por um repórter 

cético, não-religioso, que acabou fazendo parte da 

história. 
 

   O código de três mil anos de idade prevê fatos que 

aconteceram milhares de anos depois de a Bíblia ter 

sido escrita. Prevê assassinato dos dois Kennedy, a 

bomba da cidade de Oklahoma, a eleição de Bill 

Clinton - tudo desde a Segunda Guerra Mundial até 

Watergate, do Holocausto a 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 18 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 19 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 07 & 08/2021, do belo Livro: “Um Novo 

Amanhecer – Vol. 1”. 
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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 Esp. André Luiz                          

Com       
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TERCEIRA PARTE 

__________
 

  

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). 



                     Livro # 19: “Um Novo Amanhecer – Vol. 1” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 303 

Ed. e-book: 
2016-21 

   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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O Espírito                                   

 

A Inesquecível Médium Inglesa dos                            

Efeitos Físicos 

O Espírito Elizabeth d´Espérance é Entrevistada num novo 

bate-papo instrutivo por André Luiz, este reconhecidamente 

um dos Espíritos mais sábios do Espiritismo, Autor de inúmeras 

obras de inestimável valor científico, filosófico e religioso, pelas 

abençoas faculdades mediúnicas de Chico Xavier.  
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Livro de Respostas 
 

CIÊNCIA 

FILOSOFIA 

RELIGIÃO 
 

O Espírito de 

Elizabeth d´Espérance 

Numa Entrevista Exclusiva com 

ANDRÉ LUIZ 
  

Pelo médium baiano 

Vivaldo P. S. Filho 

   A seguinte Entrevista (Inédita) com o Espírito de D´Espérance, foi 

realizada entre o dia 26/03/2016, no Sábado de Páscoa, e o dia 

29/03/2016, por conta da Assistência dos Benfeitores & Amigos 

Espirituais da Equipe do Espírito da Verdade, no que resultou em 

mais esta peça literária de grande beleza espiritual. 
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CONTINUO BISONHO 

1)  Bondosa Benfeitora! Mais uma vez, pedimos a 

caridade da sua compreensão para com as 

nossas imensas deficiências morais, para 

que possamos juntos dar notícias ao Plano dos 

Mortais por meio do médium e amigo Vivaldo, 

que, por sua vez, trata-se da Alma Gêmea da 

sua, quando num bate-babo bastante informal, 

assim eu espero (risos), venhamos a contribuir 

uma tantinho mais com a proposta de Jesus 

Cristo para o mundo dos homens materiais, que 

é a de fazer com que todos e todas, sem 

exceção, se amem, antes de tudo, pela Educação 

do Seu Evangelho de Salvação. 

 

R – Volto a lhe afirmar, meu caro André, que as 

suas palavras de carinho e de respeito me 

comovem até as entranhas da alma, pois sinto 

bem no centro de meu pobre coração o quanto o 

irmão querido se desvela no labor santificante da 

Educação pela Mediunidade Esclarecida em Allan 

Kardec, e por Chico Xavier também, que, por 

tudo o que fizeram e realizaram no mundo dos 

mortais, passaram naturalmente a representar o 

pensamento, e ainda com maior distinção, o 

Sentimento todo delicado e formoso de Nosso 

Senhor Jesus Cristo... 
 

Não espere de mim a palavra de uma mentora 

ou a de uma sábia instrutora da vida espiritual, 

mas apenas, e tão somente, o carinho de uma 

amiga, uma sincera e devotada irmã que, em 

Nome do Cristo, continua na árdua tarefa de 

renovar-se a si mesma, procurando renovar o 
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mundo dos seres encarnados, quanto dos 

desencarnados, pela proposta absoluta do amor 

que o Cristo nos legou pelo seu magnânimo 

exemplo de exaltação à Verdade, e ao Santo 

Nome de Deus. 
 

Oxalá, queira o Nosso Pai Celeste, que eu esteja 

à altura para mais essa tarefa, que é a de 

lecionar um pouco mais sobre o Espiritismo pela 

ferramenta mediúnica da minha doce, terna e 

eterna alma gêmea: Vivaldo. 
 

 
 

Vivaldo P. S. Filho em seu Lar, no dia 03/08/2021. 



                     Livro # 19: “Um Novo Amanhecer – Vol. 1” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 308 

Ed. e-book: 
2016-21 

Portanto, querido irmão, somente eu tenho no 

que pedir desculpas, muitas desculpas, pois pela 

ignorância que ainda trago dentro de mim, 

talvez, não seja possível lhe atender o desejo da 

maneira ideal. 
 

Mas, vamos lá, comece. – Risos. 

 

O NOSSO MÉDIUM 

2)  Olhando um pouco para traz, sob o passado 

mediúnico de nosso amado mestre e amigo 

inesquecível, São Luis reencarnado (engraçado, 

é que o nosso Vivaldo, toda vez que vamos 

mencionar o seu lindo nome, ou fazer algum 

comentário que lhe diga mais respeito, sempre 

se constrange, geralmente nos forçando, ou nos 

induzindo mentalmente, a mudarmos um pouco, 

por menos que seja, a roupagem toda respeitosa 

e venerável de nossas palavras ao seu próprio 

respeito!), como você veria a sua atuação no 

meio doutrinário do Espiritismo, embora 

reconheçamos que ele não tenha tido o apoio 

necessário por parte dos seus colegas de 

Doutrina no decorrer destes seus 20 anos de 

tarefa na Mediunidade consagrada à Jesus 

Cristo, pelo entendimento de Allan Kardec e 

Francisco C. Xavier, já que neste mês de março 

(2016) temos o aniversário do começo oficial 

de suas atividades mediúnicas? 
 

R – Não podemos desconsiderar que, apesar do 

grande esforço travado por ele mesmo, no afã 

de se encontrar com o Cristo, ele ainda não teve 

a felicidade de vivenciar a sua vida mediúnica 
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com o Cristo “dentro dele mesmo” (risos da 

Benfeitora!...)..., na verdade, estas são palavras 

que ele não cansa em reprisar quando, em 

estado de Desdobramento Mediúnico natural 

pelo sono fisiológico, se encontra com os seus 

zelosos Amigos & Benfeitores Espirituais, pois, 

segundo ele mesmo, que é a joia mais cara de 

meu coração, ele só se sentirá realmente feliz e 

realizado quando puder verdadeiramente tomar 

emprestado, não somente o “corpo” como o 

“espírito” das palavras de São Paulo, ao afirmar 

que não era mais ele, Paulo, quem vivia dentro 

dele, mas o próprio Espírito do Cristo. 
 

Vejamos bem que essas são palavras muito 

profundas e que precisam serem melhor 

definidas pelos nossos irmãos e irmãs crentes do 

Espiritismo, e pelos demais crentes cristãos... 

Definidas, espiritualmente falando, já que, na 

maioria dos casos, nem mesmo os médiuns de 

nossa santa causa no Consolador compreendem 

direito o que vem a significar: “viver com o 

Cristo dentro de si mesmo”... 
 

No caso do querido Vivaldo, vimos os seus 

Benfeitores relatarem que ele já consegue “ver 

através do Olhar Magnânimo do Senhor”, num 

fenômeno de clarividência tão surpreendente 

quanto maravilhoso, quando ele, profundamente 

sensibilizado, consegue vasculhar a alma, e até 
o Espírito das criaturas, encarnadas e/ou 

desencarnadas, por meio de sua própria  

incorporação no Divino Espírito do Cristo-

Amado, e não ao contrário, quando o Mestre 

estaria incorporado à ele, ou antes, ao seu corpo 
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visual, ou mesmo ao seu aparelho ocular, tanto 

do perispírito como o do corpo fisiológico. 
 

Tal informação, tão detalhada de sua intima 

ligação com o Senhor da Vida, poderá causar 

alguma estranheza nas mentes mais dos 

espíritas, particularmente, que, na sua maioria, 

não creem em nada mais além do que o que eles 

mesmos possam vir a produzir de cultura ou de 

algum conhecimento doutrinário, como se 

estivessem alheios ao que acontece, ou poderá 

acontecer, com outros tantos companheiros da 

mediunidade que, muitas vezes, não se 

subordinam ao seu comando, ou aos seus meros 

caprichos, ou aos desejos dos que desejam fazer 

um Espiritismo todo particular a partir do que 

eles mesmos acreditam que seja a verdade, e 

até sem Jesus Cristo, sem Chico Xavier, e ainda 

por cima desconsiderando praticamente tudo ou 

quase tudo dos Ensinamentos de Allan Kardec, 

aceitando do Espiritismo somente a “pompa” de 

uma causa socialmente bem vista culturalmente, 

mas que, em si mesmos, nada fazem ou quase 

nada fazem para realmente aprenderem do seu 

sentido totalmente espiritual, no do: “Amai-

vos e Instruí-vos”... 
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Esse específico fato, o da Clarividência-Cristica, 

absolutamente para mim se apresenta como a 

mais importante façanha que o nosso médium-

mentor poderia ter alcançado nesses seus 

rápidos 20 anos de tarefas com Jesus e sob a Luz 

do Consolador Prometido, pois não se trata aqui 

exclusivamente de um mecanismo automático 

da ferramenta psíquica da Alma Humana, mas, 

indiscutivelmente, 

, pois sem ter amado o suficiente, assim 

como Paulo amou, seria impossível mesmo o 

nosso querido Vivaldo ter conseguido tamanha 

distinção do Mundo Espiritual Cristico. 
 

Se os nossos demais companheiros de Doutrina 

serão, ou não, suficientemente humildes para 

aceitar as nossas breves informações, e a 

condição espiritual do São Luis IX reencarnado, 

é outra história... Para nós, As Vozes do Céu, que 

lhe damos a cobertura espiritual necessária para 

continuar se entrincheirando nas sobras do 

mundo, para o devido combate das forças do 

Bem contra as forças ousadas e ultrajantes do 

mal, o que nos interessa, de fundo, é que ele 

continue sentindo como São Paulo se sentia, e 

vivendo e amando como o Cristo sempre viveu e 

sempre amará, mesmo que seja “se rastejando” 

a cada dia e a cada noite de sua existência 

eterna, como mais ou menos costumava afirmar, 

em relação a ele próprio, o inesquecível Chico 

Xavier. 
 

“FORA DA CARIDADE NÃO HÁ 

SALVAÇÃO” (Allan Kardec). 
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3)  A querida irmã poderia nos traçar um pequeno 

paralelo entre a vida atual de Vivaldo P. S. Filho, 

enquanto um jovem senhor de meia-idade, 

embora muito atraente e de conformação física 

delicada (risos do Benfeitor!), com a do grande 

herói da Cristandade, o Rei Luis IX de França, 

que foi um homem de compleição morfológica 

verdadeiramente viril, embora de natureza 

profundamente delicada, assim como o nosso 

estimado médium? 
 

R – Nos seus detalhes mais íntimos, você 

mesmo já disse tudo, ou pelo menos quase tudo 

(risos...), já que ambas as figuras, do passado e 

do seu presente, 

, pois tanto um quanto o outro 

seriam capazes de doar todos os tesouros do 

mundo, inclusive os seus mesmos (risos...), para 

verem a felicidade estampada na face de uma 

única criatura, que fosse. 
 

Entretanto, a joia mais preciosa para ambos 

fora, como ainda o é, o seu compromisso para 

com as causas virtuosas e amantíssimas do 

Senhor, na Humildade, na Simplicidade, e na 

Caridade. 
 

Muitos poderão até continuar crendo que o Santo 

querido de Paris – Nesse ponto ela pede que 

vasculhemos a biografia de São Luis IX para 

verificarmos a conexão existente ou a sua 

relação com Paris!!..., a Cidade-Luz!! – tivesse 

sido um homem destemido, corajoso, e franco 

guerreiro, entretanto, quem lhe vasculhar a 

alma meiga e doce haverá de se deparar com 
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uma criatura completamente aversa a qualquer 

tipo de disputa, seja ela qual for: material, 

monetária, psicológica, emocional, inclusive a 

mental... E assim, podemos afirmar, o é com o 

nosso querido Vivaldo... 
 

Por mais que ele procure, um pelo outro, um só 

Espírito com duas almas distintas, enfim, se 

apresentar como um real combatente e um 

destemido guerreiro, capaz de grandes proezas 

libertadoras, na verdade nunca irá passar de um 

grande e inocente “boêmio” da Vida Espiritual 

Superior, um ser completamente romântico e 

profundamente ligado à paz!...  
 

O seu ideal sempre foi e sempre será o de revelar 

ao mundo, ao mundo íntimo das Criaturas de 

Deus, suas irmãs e irmãos em Jesus Cristo, que 

a única maneira de sermos realmente felizes é 

amando, absolutamente amando a Deus sobre 

todas as coisas e aos nossos irmãos e irmãs mais 

do que a nós mesmos. 
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E, ainda segundo ele, não há maior felicidade no 

Universo inteiro que não seja a de possuir e ser 

possuído pela nossa Alma Gêmea. – Risos. 
 

O Cristo-Amado tem a sua Alma Gêmea. 
 

E cremos que o próprio Pai Celeste tenha a dEle 

também... Só não sabemos ainda qual seja ela 

(risos). 
 

Com isso, devemos verificar que há ainda muitos 

mistérios por detrás do Véu de Ísis, pois, se por 

um lado temos o dever, quase uma obrigação, 

de reverenciar o Nosso Criador, por outro, por 

conta da inteligência que ele nos legou, e a nossa 

dileta capacidade de questionar e aprender, não 

podemos, sequer, pestanejar diante das eternas 

incógnitas do Mundo Oculto e dos seus Múltiplos 

Universos, que haveremos de Conquistar, nem 

que seja palmo a palmo, e nos leve bilhões de 

anos à frente. 
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AS ALMAS GÊMEAS 

4)  Segundo o seu entendimento, por qual motivo 

será que tantas alma gêmeas, ao chegarem ao 

mundo, mesmo com sérios compromissos na 

área do Sentimento e na esfera da vida íntima, 

ao se depararem umas com as outras, num vivo 

quadro de amor à primeira vista, amor, sim, 

e não somente paixão como a entendem os seres 

humanos da existência terrena, depois de algum 

tempo vivendo juntos, passam a perverter o 

compromisso que ambos tinham assumido antes 

da atual reencarnação a frente um do outro, e, 

como que, revestem-se de sérios antagonismos 

emocionais, isso quando, de lado a lado, ou 

então somente da parte de um deles, não 

encontram forças, sequer, para darem começo a 

um relacionamento sadio e generoso um para 

com o outro? 
 

R – Meu estimadíssimo André Luiz, o amigo 

sabe muito bem o terror que nós, enquanto 

Espíritos desenfaixados da vestimenta carnal e 

transitando nas faixas de Vida Mais Alta do 

Planeta, sentimos ao sabermos que temos de 

reencarnar na vida física, e utilizamo-nos do 

termo “saber” porque nem sempre os Espíritos 

mais elevados da Terra reencarnam somente “de 

boa vontade” ou porque assim “o deseja”, já 

que, por imperiosidade da própria elevação 

espiritual, acabam por serem “forçados” (risos 

de D´Esperance!) a descerem ao plano dos seres 

mortais em tarefas de resgate da vida humana, 

no seio dela mesma.  
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Por isso, e sobretudo por isso, por estarmos 

entrando na faixa de existência de Espíritos tão 

atrasados moralmente, não se torna nada fácil, 

para qualquer um desses verdadeiros Anjos 

Celestiais, se manter íntegro ao compromisso de 

“amor-eterno” à aquela alma-querida que faz 

parte de sua própria natureza toda Sentimental, 

enquanto Espíritos criados pelo Pai Celestial 

“para viverem unidos para sempre”. 
  

Se somos cativos de alguma coisa, se é que 

podemos nos aceitar verdadeiramente escravos 

de alguém, ou de alguma coisa, abstração feita 

da figura Celestial de Nosso Pastor Sublime, não 

poderia ser de outra coisa, ou de outra pessoa, 

que não fosse a da nossa imortal cara-metade. 

 

 
 

Entretanto, segundo os Espíritos Superiores da 

Codificação afirmaram para Kardec, quando o 

homem, encarnado ou desencarnado, decide se 

melhorar, resistindo às tentações, não haverá 
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barreiras íntimas que lhe impeça de assim fazê-

lo. Aliás, não foi o próprio Senhor da Vida que 

nos afiançou: “A fé transporta montanhas”? 
 

Quando pedimos fervorosamente, e 

sinceramente, a ajuda do Senhor para que 

possamos caminhar pelo mundo material 

segurando em suas mãos misericordiosas e 

compassivas, não há absolutamente força 

nenhuma no Universo que possa derrogar os 

Desígnios do Criador, que é o de nos fazer fortes 

e felizes, segundo A Grande Lei do Amor, ao 

lado da alma bela e querida de nossa alma. 
 

O que precisamos de verdade, geralmente, é de 

uma boa dose de boa vontade e coragem 

para largar os interesses da vida material, 

e eu falo dessa maneira em linhas gerais, já que 

a materialidade, de certo modo, faz e fará 

sempre parte da Vida dos Espíritos, com isso 

estaremos aptos a fortalecer cada vez mais as 

nossas relações afetivas, aquelas que dizem 

respeito às cara-metades, pois quando se trata 

de verdadeiras Almas Gêmeas, podem crer, uma 

vem sempre rica, ou pelo menos, numa situação 

financeira bastante confortável, enquanto que a 

outra, geralmente, vem sempre muito limitada 

financeiramente, até “pobre” mesmo. – Risos. 
 

São as provas que Deus nos impõe para que 

possamos nos assegurar de que estamos sendo 

movidos pelo coração e não apenas pelo desejo 

de ‘nos darmos bem’ na vida. 
 

É certo que nesse esquema de encarnação e 

desencarnação, na maioria dos casos 
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(Risos). 
 

 
 

- Imaginam vocês, por que isso ocorre?... 
 

- Meditem. 
 

  
 

Por outro lado, numa época mais avançada 

psicologicamente como a que se vive hoje na 

existência material, quando as mentalidades 
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estão um pouco mais em harmonia, pelo menos 

pelo cérebro (risos), e não pelo coração, como 

haveria de ser o ideal, não podemos só cogitar 

dos relacionamentos afetivos, entre Espíritos- 

afins, encarnados e/ou desencarnados, somente 

pelo prisma das relações heterossexuais, visto 

que muita gente tem voltado ao plano de 

matéria mais sólida já com o ardente desejo de 

encontrar a sua alma-irmã, ou a sua eterna cara- 

metade, independentemente se ela estiver 

envergando um corpo carnal igual ao seu, ou 

não, morfologicamente falando. 
 

 
 

Por isso, estimado amigo, cada indivíduo, do 

sexo feminino ou masculino, haverá de pender, 

sexualmente falando, para o lado que mais lhe 

for aconchegante ao coração, e não somente às 

genitálias.  
 

Em toda e qualquer ação que estiver em jogo o 

sentimento puramente espiritual, todos os 

sentidos carnais haverão de ficar para 

segundo plano, dessa maneira eu tenho visto 

em todos os momentos de minha existência na 

Vida Espiritual, se bem que é razoável pensar 

que No Plano Espiritual temos criaturas que 
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somente desejam se relacionar com os parceiros 

do sexo oposto, e podemos dizer que não seria 

ai um caso de preconceito, mas de gosto ou de 

preferência, sim, porque na Vida Espírita 

também temos tanto o sexo masculino quanto o 

feminino!!..., aliás, nós temos conhecimento e 

vamos estudando sobre um poder que não pode 

ser desconsiderado por ninguém, o das Forças 

Sexuais da Alma: feminina ou masculina!...  
 

AS DESPEDIDAS 

5)  O termo FIM não seria o correto para nos 

utilizarmos nesse nosso novo e empolgante 

encontro espiritual, forjado na mais terna 

apreciação ao Amor e ao devotamento que 

devemos ter de uns para com os outros, sejamos 

almas gêmeas ou apenas Espíritos que se 

respeitam e se admiram na forja da dor ou da 

alegria nos séculos sem-fim da Eternidade de 

Deus, por isso, estimada Irmã, apenas lhe peço 

a caridade de suas últimas palavras para que 

possamos concluir mais esse nosso serviço pela 

Educação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus 

Cristo. 
 

R – Que as minhas já saudosas despedidas 

sejam em forma de muitas bênçãos a todos 

aqueles e aquelas que se dignaram em nos dar 

um instante do seu tão precioso tempo, quando, 

inclusive, é pelo tempo que haveremos de 

gerenciar todas as nossas ações no Bem Maior, 

evitando qualquer desperdício neste sentido, e 

nos lembrando sempre de que Jesus, Kardec & 

Chico Xavier, sempre aproveitaram cada minuto 



                     Livro # 19: “Um Novo Amanhecer – Vol. 1” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 321 

Ed. e-book: 
2016-21 

de suas existências humanas, por exemplo, na 

apreciação das coisas boas e belas, sem dúvida, 

entretanto, cada um deles, sem pestanejar, 

valorizou cada expressão de Vida à sua volta 

exclusivamente pelo prisma da Alma. 
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O valor maior de cada Espírito, encarnado ou 

desencarnado, está exatamente no poder que 

ele possui, dentro do seu próprio coração, de 

fazer os outros felizes. 
 

 
 

Que Jesus nos conceda a alegria da paz. 

_________________ 
 

Entrevista Concedida ao Espírito André Luiz,                   

no Lar do médium Vivaldo P. S. Filho,                                                           

em 26 & 29 de março de 2016. 
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_________________ 

A Mensageira do Amor 
 

  
 

Nesta obra de inestimável valor doutrinário, os 

estudantes de Espiritismo, em qualquer 
denominação religiosa que esteja transitando, terá 

acesso a uma série de belíssimas mensagens 
espirituais assinadas por vários daqueles que 

estiveram ao lado do Senhor antes de sua 
crucificação, e que, mais tarde, se transformaram 

nos grandes defensores e divulgadores da                    
Palavra do Cristo de Deus. 

E Maria de Magdala é apresentada de maneira 
muito especial, num estudo profundo sobre a sua 

experiência junto à Jesus de Nazaré.  

O Livro de # 4: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS”. 

_________________ 
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FIM DA TERCEIRA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelo Esp. André Luiz                          

Com       
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As Despedidas!... 
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O médium  
(Todas as obras estão ricamente ilustradas com fotos coloridas e notas explicativas  

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

VIVALDO P. S. FILHO | mediunidade-e-jesus (wixsite.com) 

facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo  

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

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

INTERESSADOS: INTEIRAMENTE “GRATIS”!                                               

Podemos apenas dizer: Glória a Deus nas Alturas! 

https://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus/bio
https://www.facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo/?__cft__%5b0%5d=AZW2QANnvqLA-PQWpXh-E8_0OQpHEAVhOvCFSFoSk8x60CMmKil1SM9aBKR7c1qqwu4JXLNdXG60A_ImkmE_ZHO8kcF5IDNYpreUX5hkCFBY8JLg827BAmcquwhxZsxVGjbtyMce564GyfJPMiyN93EZbcgznrU6QtJm-a53KTqjbwlVfKQHndeqod5eCeLOpPo&__tn__=kK-R
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_________________ 

 

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

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

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

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

nosso próprio coração no conteúdo da obra original: 

 

“Um Novo Amanhecer – Vol. 1” 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

_________________ 

  

- 1ª. versão:  04/2016. 

- 2ª. versão, Revista & Ampliada: 07 & 08/2021.                                                                                 

(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 
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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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   Chico!... Não temos como lhe agradecer por tanto carinho e por 

tamanha caridade, pela qual soube exercer a sua missão diante do 

Consolador. Principalmente, quando o seu objetivo maior fora o de 

nos Educar o próprio Espírito atrasado pela Lição Imortal do 

Evangelho de Nosso Senhor, como oferta de bondade do seu lindo 

coração para cada um de nós, criaturas profundamente carentes de 

amor, de tolerância, e solidariedade, de umas para com as outras, 

indiscutivelmente, em busca incessante pela Luz de Deus. Obrigado, 

querido irmão!!... 

Espírito José de Alencar 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                  

Salvador/BA, 24 de março de 2016 

Leia, estude e divulgue as obras da lavra mediúnica de 

Francisco Cândido Xavier 
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Mensagens do Além 

Querida Azze,  

Acabei de receber essa pequenina mensagem, e desejo 

compartilhar com você a esperança que todos devemos ter 

na Imortalidade: 

"Ele tinha saúde de leão 

E de repente desencarnou... 

Foi o chamado de Deus,  

Que lhe ofertou pela morte a Alegria da Vida!..." 

 

Espírito Amaral Ornellas                              
Vivaldo P. S. Filho (médium)                                 

(Salvador/BA, 17 de fevereiro de 2016) 
SEM FINS LUCRATIVOS BY ANDRÉ LUIZ/A FALANGE DA VERDADE                      

1ª. Versão: 02/04/2016 – Revista & Ampliada: 07 & 08/2021. 


