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A PARTIR DA INCOMPARÁVEL                                 

OBRA DE FRANCISCO C. XAVIER!         

________ Com a 3ª. Parte da Entrevista Inédita ________ 

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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________________ 

"Assim como um estudioso de matemática pode 

dissecar todas as coisas físicas, compreendendo que 

a linha é uma reunião de pontos acumulados e que 

a superfície é a multiplicação dessas mesmas linhas, 

o Espírito desencarnado, na sua acuidade 

perspectiva, pode ser o geômetra de suas próprias 

emoções, operando a análise de si mesmo, 

autopsiando os fatos dos tempos idos, fazendo-os 

ressurgir, um a um, na sua milagrosa imaginação.” 
 

 

-  
 

(Humberto de Campos/Chico Xavier, "Novas 

Mensagens”, pág. 107, Cap. Maio – 13ª. edição –               

Editora da FEB, ano de 2009. (O destaque é nosso). 

________________ 
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Os Diretores Espirituais                                                              
do Médium Vivaldo P. S. Filho 

 

Veneranda (Santa Isabel de Aragão) 

Francisco Cândido Xavier 

Elizabeth d´Espérance 

Adolfo Bezerra de Menezes 

André Luiz (pseudônimo do Dr. Carlos Chagas) 

Cárita (pseudônimo de Santa Irene de Atenas) 

São Paulo (Apóstolo) 

Erasto (no lugar de Emmanuel) 

Santa Clara de Assis 

____________ 
 

 

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

 
 

"MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS - 

Relatos de um Médium Espírita" 

_______________________ 
 

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

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

_______________________ 
 

PREFÁCIO – Pelo Médium Carlos A. Baccelli 
 

MEDIUNIDADE ENTRE OS DOIS MUNDOS 
 

No campo da mediunidade, cada médium com sua 

condição receptiva, quanto cada espírito com a sua 

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

que se articula entre os Dois Mundos, na qual 

espírito e médium se complementam, por serem 

interdependentes. 

A obrigação de estudar e de conhecer compete 

tanto ao médium quanto ao espírito, pois um não 

pode, de maneira absoluta, suprir a deficiência do 

outro. 

Neste livro, que devemos ao esforço sincero do 

confrade Vivaldo, devotado seareiro da Doutrina 

Espírita, nos deparamos com inúmeras informações 

hauridas em outras fontes e experiências por ele 

mesmo vivenciadas no cotidiano de seus labores 

mediúnicos com Jesus. 

Temos certeza de que esta obra será de grande 

utilidade para todos os estudiosos do tema em 

pauta – Mediunidade –, descortinando novos 

horizontes à compreensão de muitos. 

Conforme temos dito noutras oportunidades, se o 

Espiritismo carece de ser estudado como Ciência do 

Espírito que é, a Mediunidade precisa igualmente 

ser estudada como sendo um de seus ramos mais 

importantes de especialização. 

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

requisitar, cada vez mais, a participação consciente 

e responsável do medianeiro no intercâmbio entre 

os Dois Planos da Vida. 

Sobretudo, permanece-se na expectativa de que o 

médium espírita continue fiel ao “dai de graça o que 

de graça recebestes”, pois tanto o conhecimento do 

Espiritismo quanto o exercício da mediunidade não 

fazem qualquer sentido, sem que se volte para 

nossa necessidade inadiável de renovação íntima. 

_______________________ 
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Nota explicativa por Vivaldo P. S. Filho: 

Este comentário trata-se do "Prefácio" da nossa 

primeira obra mediúnica, "MEDIUNIDADE EM DOIS 

MUNDOS/AMOR, SEXO E OS VARIADOS ASPECTOS 

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

Espíritos de Elizabeth d´Espérance, Francisco Cândido 

Xavier & Adolfo Bezerra de Menezes, prefácio este 

assinado pelo eminente médico e benfeitor 

desencarnado (cirurgião-dentista) Dr. Odilon 

Fernandes, em 23 de março de 2009, durante reunião 

íntima nas dependências do "Lar Espírita Pedro e 

Paulo", em Uberaba/Minas Gerais, companheiro das 

lides espíritas com enorme serviço prestado à causa do 

Consolador Prometido nas terras do Cruzeiro. 

Atualmente, o Espírito Odilon Fernandes, trata-se de 

um valoroso Instrutor da Vida Maior especialista em 

Mediunidade e na Vida Espiritual e autor de várias 

obras de alto valor doutrinário sobre estes temas, com 

a primeira delas pela lavra mediúnica de Baccelli 

("Mediunidade e Doutrina", IDE - Instituto de 

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

inesquecível médium mineiro Francisco Cândido Xavier. 

Quanto ao médium Dr. Carlos A. Baccelli, atualmente 

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

10 em parceria psicográfica com Chico Xavier, e 

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

o Chico, o Baccelli atualmente é considerado um                 

dos maiores biógrafos no Brasil do                                 

Apóstolo da Mediunidade. 

_______________________ 

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

basta que o interessado vá diretamente para o específico link: 

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

(vivaldoespiritismo17.com.br) 

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

    

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

O Presidente Espiritual da                                                     

‘Sociedade Espírita de Paris’,                    

ao tempo da Codificação Espírita com 

Allan Kardec, no século XIX.  

    

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

nascido e hoje vivendo em Salvador, Bahia, Brasil. 

__ São Luis IX (9)__                                         

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

______****______   
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Um Novo Amanhecer             
_________ V  o   l  u  m  e  #  3 _________ 

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 & Lauro Corona. 

As imagens, quanto os pequenos extratos, apresentadas neste 

trabalho espiritual:                                                                             

“Um Novo Amanhecer – Vol. 3”, 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: 01/2017 by Vivaldo P. S. Filho 

2ª. VERSÃO REVISTA & AMPLIADA EM 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.  
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______________ 
 

NOTA ESPECIAL DO MÉDIUM: 
 

   Segundo os dados (virtuais) que produzimos à época 

sobre esta específica obra (# 28), a sua publicação em 

nosso se deu no mês 01/2017, então 

temos o backup (original), deste Livro (28), que foi 

preservado em arquivo Word para uma possível 

conferência histórica e/ou doutrinária com data de 

29/01/2017, quando para o backup em PDF, existe em 

nosso acervo digital um também com a data de 

29/10/2017, que, claro, poderão vir a servir para uma 

conferência histórica e/ou doutrinária, caso seja do 

interesse de algum pesquisador. 
 

    
 

As capas: da 1ª. versão, de 01/2017 & da 2ª. versão, de 08/2021. 
 

   Aqui, vamos fazendo a sua Revisão & Ampliação, 

segundo este backup original de 01/2017!! 
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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. 
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DO MÉDIUM 

 

   Rogamos aos nossos amigos leitores que queiram nos 

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

fazer o melhor de minhas forças. 
 

 

   
 

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

 
    

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

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

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

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

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

 
                                               

   Meus irmãos de caminhada! Esta é uma regra que deve 

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

, pois não há como 

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

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

_______________ 
    

   Neste aspecto, observemos a vida de Chico Xavier. (Chico 
Xavier Responde, Carlos A. Baccelli, 1ª. edição, págs. 35 
& 36, Editora LEEPP, Uberaba-MG, do ano de 2007). 
 

      



                     Livro # 28: “Um Novo Amanhecer – Vol. 3” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 17 

Ed. e-book: 
2017-21 

“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). 

 

 



                     Livro # 28: “Um Novo Amanhecer – Vol. 3” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 25 

Ed. e-book: 
2017-21 

   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. 



                     Livro # 28: “Um Novo Amanhecer – Vol. 3” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 29 

Ed. e-book: 
2017-21 

   

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 (São Luis IX) & 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 2016 completo 52 anos de idade. 

 



                     Livro # 28: “Um Novo Amanhecer – Vol. 3” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 31 

Ed. e-book: 
2017-21 

 

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

 

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

 

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

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

Homem de Bem. Many Thanks my gracious friend! 
 

 
 

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

 

http://www.flamingstar.no/
http://www.elvisfiles.no/
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 _________________ 
 

O Espírito Dr. Inácio Ferreira Interpreta a 

“Numerologia Espírita” 

 

   A “Numerologia Espírita” nada mais é que o 

desenvolvimento natural do Espiritismo, pois não se dá ao luxo 

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

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

Céu as claridades dos “SINAIS” SAGRADOS DE DEUS, 

invariavelmente, inseridos em todo o ecossistema de vida planetária, 

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

devassemos a intimidade da maneira matematicamente correta, 

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

Cândido Xavier, especialmente estas, pela própria natureza dos 

seus inquestionáveis méritos mediúnicos quanto científicos, 

assim como da Bíblia Sagrada (Antigo E Novo 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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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.”                                                                                                                                                                                        

VIVALDO P. S. FILHO | mediunidade-e-jesus (vivaldoespiritismo17.com.br)  

 

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
https://www.vivaldoespiritismo17.com.br/bio
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Apresentação # 2 
___________ 

 

 

Querida Val!... A sua amizade, para mim, cai em 

meu coração como mil e uma pétalas de luz, 

transformando-me a alma, atrasada e febril, num 

jardim formoso onde rosas triunfantes de beleza e 

de paz Elavam o meu Espírito às Alturas dos Céus 

de Deus.  

Que a sua vida, ao lado do seu esposo, e demais 

familiares e amigos, agregados e colegas, seja 

sempre um mar imenso de puras e verdadeiras 

alegrias, onde todos, assim como você mesma, 

possam transformar os insignificantes tesouros da 

Terra em divinas obras para a Eternidade!...  

Obrigado, de coração, por esta sua amizade...  

Alegria, sim, alegria sempre, recordando o 

pensamento de Jesus: "Tendes bom ânimo." 

(Salvador/BA, 19 de janeiro de 2017) 
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   Nota: Transformamos esta nossa humilde e singela 

Mensagem, postada no Facebook de uma nova amiga 

da Internet, em uma imagem viva do nosso carinho e 

do nosso respeito a todos e todas que nos tem acolhido 

a obra mediúnica, que seguramente vem da parte de 

Jesus, pelos Amigos Espirituais do Mundo Maior. 

 
___________________ 

Nota do médium em 20/08/2021: 

   Sim, porque a Obra Maior pertence a Jesus Cristo e 

aos Bons Espíritos, enquanto o serviço que nos cabe 

realizar é de todos e todas nós que de alguma maneira 

vem procurando engrandecer e promover no Plano 

terreno a Obra de Allan Kardec e a de Chico Xavier, claro 

que principalmente pelo trabalho redentor de sua própria 

melhoria espiritual..., já que todo e qualquer esforço que 

fazemos em benefício de alguém vamos também estar 

primeiramente ajudando-nos...   
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_______ Em tempo _______ 

   Como temos dito no decorrer de Livros seguidos, pelo 

menos de algum tempo para cá, após nós já termos 

avançado para além do Livro de # 28, por exemplo, tem 

sido por uma questão de reconhecimento e de uma 

permanente gratidão a quem nos escreve e vem se 

manifestando pelo nosso Perfil & Página do Facebook, 

por exemplo, que temos lhes dado espaço em nossa obra 

mediúnica, 

, para 

que de alguma maneira elas e eles, que tanto amamos, 

que já nutrem algum carinho pelo que temos produzido 

intensamente desde o ano de 1996, possam também 

fazer parte desta benção Literária, que é mediúnica e 

de pesquisa, que definitivamente vem do Plano 

Espiritual Superior e que tem se derramado sobre as 

nossas cabeças.                                                                                      

_____________ 
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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? 
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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.”                                                                                                                                                                                        

VIVALDO P. S. FILHO | mediunidade-e-jesus (vivaldoespiritismo17.com.br)  

 

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
https://www.vivaldoespiritismo17.com.br/bio
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Apresentação # 3 
___________ 

 

 

Querida Paula!  
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Por favor, deposite em seu coração o meu carinho 

espontâneo e sincero, enquanto eu peço a Deus que 

não me deixe cair em qualquer tentação diante da 

sua confiança em nosso modesto trabalho 

mediúnico junto aos Bons Espíritos, reconhecido 

que no mundo há, sim, muita leviandade, mas, 

também, existe muita gente boa, assim como 

você mesma, em busca daquele verdadeiro 

AMOR, seja em nome de uma bela amizade, ou na 

busca desesperada e permanente por uma 

verdadeira paixão!... Rsrsr...  

Felicidade e alegria sempre, viu?!...  

Obrigado... 

   

(Salvador/BA, 20 de janeiro de 2017) 
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   Nota: Transformamos esta outra nossa humilde e 

singela Mensagem, postada no Facebook de uma nova 

amiga da Internet, em uma imagem viva do nosso 

carinho e do nosso respeito a todos e todas que nos tem 

acolhido a obra mediúnica, sempre pela bondade dos 

Amigos Espirituais. 
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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.”                                                                                                                                                                                        

VIVALDO P. S. FILHO | mediunidade-e-jesus (vivaldoespiritismo17.com.br)  

 

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
https://www.vivaldoespiritismo17.com.br/bio
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Apresentação # 4 
___________ 

 

 

 

Queridinha do coração, Paula!  

Não desejando ser polêmico, longe de mim isso, 

devemos recordar que Jesus nos recomendou: 

Se entendo bem esta proposta do Mestre Galileu, 

o AMOR É UMA VIA DE DUAS MÃOS...  

Rsrs...  

Seria, talvez, uma infantilidade de nossa parte 

crermos que o amor pode ser dado, ou doado, seja 
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como for, por cada um de nós, "sem que 

aguardemos retribuição alguma"...  

- Toda ação deve gerar uma reação!...  

- Precisamos desejar isso...  

- Querer isto, bem lá do fundo do nosso coração...  

Se eu amo você, embora você não retorne o carinho 

e o afeto, deveremos viver a distância um do outro 

para que as labaredas da incompreensão, mas que 

faz parte do ajuste da Lei de Amor, não ateie ainda 

mais o fogo da paixão, ou do AMOR não 

correspondido...  

Eu amar, sem ser amado, pode até ser uma 

realidade, COMO UMA SAÍDA TEMPORÁRIA DO 

PROBLEMA QUE CABE A TODOS NÓS, 

INDIVIDUALMENTE E COLETIVAMENTE, 

RESOLVERMOS, como eu disse: pelo menos por 

enquanto, mas seria um absurdo imaginarmos que 

não deva receber de volta aquilo que eu dou como 

exemplo de lealdade à outra lei, a Lei do Retorno... 

 Me perdoe a ousadia!..., mas eu precisava de lhe 

dizer estas breves palavras para que a vida, tato a 

sua quanto a minha, visto que estamos em 

aprendizado permanente, possa ser vivida numa 

equação de perfeita união entre o cérebro e o 

coração da gente!!... 

(Salvador/BA, 20 de janeiro de 2017)
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   Nota: Transformamos esta outra nossa humilde e 

singela Mensagem, postada no Facebook de uma nova 

amiga da Internet, em uma imagem viva do nosso 

carinho e do nosso respeito a todos e a todas que nos 

tem acolhido a obra mediúnica pelos Amigos Espirituais 

do Mundo Maior. 

   Entretanto, algo muito interessante aconteceu no 

momento da recepção dessa mensagem acima, e que, 

creio, seja de fundamental interesse para as atividades 

de outros companheiros e outras companheiras da 

mediunidade, já que vem de encontro a um certo tipo de 

constrangimento que, de uma maneira geral, somos 

levados a passar, pois que muitas vezes somos tachados 

de mistificadores, quando, por exemplo, não sabemos ao 

certo quem produziu a Mensagem Espiritual, nós 

mesmos, enquanto ferramentas reencarnadas, ou algum 

Espírito desencarnado, ou mesmo encarnado, mas em 

estado de Emancipação da Alma (estando o Espírito 

em estado de vigília, ou não). 
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   Pois bem, no começo dessa psicografia tive a 

impressão de ser eu mesmo o seu autor, porém, no 

decorrer de sua produção, fui percebendo que vinha do 

Espírito de Elvis Presley...  

   Na verdade, foi como se eu rogasse pela sua 

Assistência, quando, a partir daí, praticamente ela se 

desenrolou dentro desse contexto de Mensagem de 

Além-Túmulo.  

 

   Somente que, ao termino do serviço de recepção, ele, 

Elvis, embora tivesse assinado ali a psicografia, nos 

alertou que, em verdade, o texto havia sido meu mesmo, 

quando, inclusive, ele passou a me mostrar por meio 

da vidência mediúnica, e às vezes pela clarividência 

retrocognitiva (pois que o meu encontro com essa nova 
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amiguinha já havia sido preparado na Vida Maior!), e 

com expressões magnéticas absolutamente positivas 

(me deixando a lúcida impressão de que eu poderia tocar 

fisicamente o quadro espiritual que acabava de me ser 

apresentado!!), como havia se dado a captura dos 

nossos pensamentos para que ele tivesse condição 

de grafar essa nova Carta Espiritual por nosso 

modesto intermédio. 

   Então, dentro desse quadro sugestivo de Mediunidade 

e Animismo, vi saindo do meu cérebro, creio, a maior 

parte do conteúdo da carta mediúnica de mais 

acima, literalmente transferida por meio de um 

finíssimo fio de luz-prateada, dando-me a nítida 

ciência de que, ali, estava um conjunto imenso de 

conhecimento específico, e geral, sobre o tema que foi 

abordado. 

   Depois de alguns pouquíssimos minutos, quando eu 

ainda batalhava com Elvis (risos), vimos André Luiz, 

muito sorridente, me aparecer e categoricamente 

afirmar, entre esta minha “briga” espontânea e 

amorosa com o Espírito do saudoso Rei do Rock, para 

saber ao certo de quem havia partido a Mensagem que 

acabáramos de psicografar, ou de quem realmente seria 

a sua Autoria: “Vivaldo! A mensagem é sua mesma. 

(risos)... Deixe disso, meu amiguinho, e deixe que 

ele mesmo resolva a questão... Elvis sabe o que 

diz.” – Orientação essa de André Luiz que, em hipótese 

alguma, significa o tolhimento do meu próprio livre-

arbítrio... 

   Como vemos, aqui temos a experiência particular de 

um medianeiro com um de seus queridos Benfeitores da 
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Vida Mais Alta, mas que pode servir muito bem de 

exemplo para outros companheiros e companheiras da 

que, também, passam por situação 

análoga..., compreendendo que os Amigos Espirituais 

“são os nossos amigos” e não “os nossos obsessores”, 

aliás, como eles sempre me chamam a atenção, visto 

que muitas vezes eu trato eles e elas com um rigor e 

uma disciplina moral sem propósito, quando, na 

verdade, eles desejam de coração que os tratemos com 

carinho e muito afeto, pois que o Amor é sempre uma 

“via de mão-dupla”, como ficou acertado em nossa 

Mensagem de mais acima. 

 

   No caso do fenômeno mediúnico, em si mesmo, muitas 

coisas são preparadas, entre os Espíritos Guias e seus 

médiuns encarnados, antes mesmo do comunicado ser 

transmitido ao Plano Físico, como uma forma de dar uma 
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maior segurança ao médium, e, naturalmente, ao 

conteúdo da mensagem pela sua própria transmissão 

meramente técnica, seja de um ensinamento geral ou 

particular. 

______________ 

 

“Se dizes de ti para contigo: ‘confio no médium’, robusteces 

o contingente de forças para a realização do melhor; 

contudo, se adicionas: ‘mas duvido da sinceridade da 

assistência que o cerca’, fazes imediatamente o contrário.” 

(Emmanuel/Chico Xavier – “Seara dos Médiuns”, questão 331, FEB) 

______________ 

   Assim seja. 

 
 



                     Livro # 28: “Um Novo Amanhecer – Vol. 3” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 56 

Ed. e-book: 
2017-21 

 
 

 

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 # 5 
___________ 

 

 

O Homem de Bem 
   Existem por aí muitas figuras que se fazem de 

homens e mulheres muito humildes sem realmente 
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manifestarem, de si mesmas, qualquer réstia de 

gentileza ou qualquer fagulha de consideração ao 

próximo, embora sempre revestidas da pompa e da 

nobreza pecaminosa do mundo terreno, tão ao gosto 

dos triunfadores de Mamon. 

   Esquecem-se de que somente o Deus de 

Bondade poderá julgar-lhes a própria conduta-

real, apesar de, pasmem vocês, crerem-se revestidos 

de alguma aureola de santidade que poderá fazer 

com que escapem da Justiça Divina. 

   São estes e estas os vitoriosos, os triunfadores da 

Terra, que infantilmente forjam para si mesmos uma 

extensa caravana de bajuladores impenitentes, todos 

e todas totalmente confundidos pelos tesouros e 

pelas orvalhadas de grandeza que lhes cegam a alma 

em franca queda vertiginosa, invariavelmente, e 

tremendamente, obscurecidas pelo doente orgulho e 

pelo desvairado egoísmo.  

   Deus do Céu! não desejaria estar na pele de 

nenhum deles ao aportarem “Do Lado de Cá” após a 

morte do corpo de células materiais, visto que 

estarão sentenciados a uma existência pós-morte, 

verdadeiramente, satânica, entregues a loucura de si 

mesmos, e à horrenda bestialidade dos comparsas os 

quais, durante a última passagem pela Terra, fizeram 

questão de acolher ao próprio coração, enegrecido e 

criminoso. 

   Precisamos pensar melhor a nossa vida, de como a 

conduzi-la, para que não venhamos a nos penitenciar 
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por séculos a fio por conta de nossa tremenda falta 

de honestidade, crendo que se os homens não podem 

ver as nossas pequeninas e grande faltas, que Deus, 

também, não nos perceberá as nossas esquisitas 

intenções... 
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    Meus filhos e filhas do coração! Deus vê e sabe de 

tudo... Não nos enganemos hoje com essa tamanha 

artimanha, pois que amanhã poderá ser tarde demais 

para o nosso arrependimento. 

   Allan Kardec já nos instruiu de que um breve 

momento de dor e de angustia para os Espíritos 

desencarnados, pode valer, para eles e elas mesmos, 

como uma eternidade infernal nas mãos de Satanás, 

e que não duvidemos de sua palavra lúcida sobre os 

fatos de nossa vida ítima!... 

 

   Procuremos ser como o verdadeiro Homem de 

Bem do . 

(Espírito)                                 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                          

(Salvador/BA, 08 de janeiro de 2017) 
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   Nota do médium: Temos testemuhado um fato que 

não temos qualquer dúvida mediúica, ou de pesquisa 

pela , o de que Elvis Presley 

foi a reencarnação do Rei Daví (bíblico), quanto a de 

Gabriel Delanne (no Espiritismo). 

   Que Oxalá seja louvado. 
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Prefácio de Veneranda 

 
Santa Isabel da Hungria 

1207 - 1231 

Santa Isabel de Aragão 

1271 – 1336 

Isabel de Portugal 

1397 - 1471 
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   O Prefácio da Mentora 
   ___________ 

 

 

   Que o Santo Nome do Senhor esteja sempre a 

compor as pérolas de luz que haverá de iluminar cada 

boca e cada coração sobre a face bem-aventurada da 

Terra...  

   Sim, pois que, na vida dos Espíritos, encarnados 

quanto desencarnados, tanto as irradiações felizes de 

um coração delicado e gentio quanto as de uma boca 

carregada de belas palavras, serão sempre um marco 

divisor de augustas alegrias, tendo como a vigorosa 

ancora de Salvação para todos: A Caridade. 

   Se é certo que faz bem falar e se expressar à 

maneira de uma libélula perfumosa, e sentir de 

maneira que todos e todas possam se aquecer por 
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nossas irradiações de ternura e paz, nada mais justo 

reconhecermos de que a ação de uma mão que brilha 

ao ser estendida em benefício de alguém, nada mais 

é que a perfeita presença do AMOR DE DEUS sobre 

a vida humana, manifestando-se com Ele, e se 

mantendo por Ele. 

   Por esta razão, minhas doce crianças, vale, sim, e 

muito, nos esclarecermos e nos balizarmos pelos 

Ensinamentos da ‘Boa Nova’ pela interpretação 

meridiana de Allan Kardec e iluminada um tanto mais 

por Chico Xavier, já que na Vida dos Universos tudo 

palpita e se expressa por meio de incontáveis 

equações, porém será sempre pelo AMOR, e tão 

somente pelo AMOR, que nos Elevaremos ao Céus 

na Conquista do Reino de Deus. 

   Até que lá cheguemos, na Vida Maior, vamos 

procurando fazer a nossa parte pequenina neste 

grande enredo Cristão, cantando louvores à Jesus de 

Nazaré por Ele ter nos dado a graça de já participar 

desta maravilhosa Festa de Luz: pelo Amor, pela 

Justiça, e pela Caridade!... Enfim, não hesitemos por 

um só momento diante das dores e aflições alheiras, 

visto que, para Deus, socorrer a quem realmente 

precisa de nossa ajuda é obra de felicidade íntima 

para todos os Espíritos!!... 

 (Espírito)                                            

Vivaldo P. S. Filho (médium)                             

(Salvador/BA, 27 de janeiro de 2017)   
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   Nota do médium: Sempre gostamos de lembrar aos nossos 

antigos, quanto aos novos, leitores que a querida Entidade Veneranda 

usa de um pseudônimo (no Livro: , André Luiz/Chico 

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

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

trata do Espírito de Santa Isabel, a Rainha Santa de 

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

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

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

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

Venerável Santa Isabel, na história da cristandade se tornou célebre 

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

rosas.  

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

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

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

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

_______________________ 

   

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

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

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

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

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

   Depois do Espírito Francisco C. Xavier (que foi a 

reencarnação de Allan Kardec), a grande Entidade 

Espiritual Veneranda é o nosso mais graduado Guia 

Espiritual, no que me deixa o coração carregado de 

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

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

sempre me traz tranquilidade e segurança no trato com 

as minhas faculdades psíquicas, sem contar que ela, 

sempre que possível e necessário, me dá luzes acerca de 

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

humana. 

   Ela é uma inestimável Benfeitora da Vida Maior. 
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PRIMEIRA PARTE 

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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______________________ 

 

No Mundo Maior 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 1947. 

Esta é a quinta 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. No 
Mundo Maior é também a quinta obra da Coleção A Vida no Mundo Espiritual. 

É detalhadamente relatado neste livro aspectos da comunicação entre espíritos 

desencarnados e encarnados, especialmente durante o repouso do corpo 

físico. Também são tratados assuntos referentes a desequilíbrios mentais, 

como epilepsia, esquizofrenia e Síndrome de Down. Ressaltando o socorro 

imediatamente prestado pelos trabalhadores espirituais, que evitam dentro da 

possibilidade, a loucura, o suicídio e os extremos desastres morais.  

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

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
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nosso_Lar#Bibliografia_da_S.C3.A9rie_Andr.C3.A9_Luiz
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nosso_Lar#Bibliografia_da_S.C3.A9rie_Andr.C3.A9_Luiz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Epilepsia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esquizofrenia
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Down
https://pt.wikipedia.org/wiki/No_Mundo_Maior
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Capítulo # 1 

NO MUNDO MAIOR 

 

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

   Nota do médium: Os meus queridos Benfeitores Espirituais tem me 

oferecido uma grande quantidade de experiências mediúnicas que faz 

com que estejamos cada vez mais convencidos de que, positivamente, 

somos a reencarnação atual não somente de São Luis IX, como das 

demais figuras reencarnatórias que vem preenchendo os nossos Livros 

mediúnicos, que já são 27, desde o ano de 2013, propriamente dito, 

pois foi a partir deste ano que rigorosamente, tanto quanto os nossos 

amoráveis leitores, fomos envolvidos com uma chuva de Revelações 

Transcendentais sobre algumas das personalidades passadas que 

vivemos, pois que, na sua generalidade, além das informações 

intuitivas íamos vendo e observando um algo mais nos sendo ilustrado 

por meio de distintos fenômenos psíquicos, ora de clarividência ora de 

efeitos físicos, quando não das duas maneiras, fazendo com que nos 

sentíssemos absolutamente como antes, nas vidas passadas, inclusive 

me fazendo perceber determinadas forças luminosas, de poder 

impressionante, a se irradiarem de dentro do meu corpo físico e astral, 

com maior incidência do nosso cérebro e do nosso tórax. 

   Como dizem os Espíritos Amigos que nos orientam as tarefas na 

Mediunidade com Jesus, o os médiuns, e as pessoas no geral, devem 

sentir vergonha, ou encabuladas, é de fazerem o mal aos outros, 

encarnados ou desencarnados, mesmo que em pensamento, pois que 

o nosso mau pensamento gera não somente confusão emocional nas 

demais criaturas, vivas ou mortas, quanto uma variedade imensa de 

elementos mentais de teor enfermiço, fisicamente falando, visto que 

os fluidos espirituais são materiais, e verdadeiramente perturbador, 

neles e em nós mesmos. 

   De qualquer maneira, embora a enorme emoção e o desejo de saber 

e compreender algo mais de minhas Vidas Sucessivas, tanto para trás 

como para o meu próprio futuro, nunca deixamos de atender aos 

cuidados da disciplina na sempre necessária lembrança das orientações 

de André Luiz, por Chico Xavier, ao nos afirmar que toda curiosidade 
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sadia será sempre um valioso testemunho do Estudante bem-

intencionado, isto quando não lhe escapa o bom-senso. 

     

   A Reencarnação, em suas múltiplas maneiras de ser estudada, 

deve ser um dos objetos principais da atenção dos espíritas, junto com 

a Mediunidade, já que não há como pensarmos em Doutrina Espírita 

sem que nos debrucemos, com muito carinho e atenção, nestas duas 

empolgantes disciplinas da Terceira Revelação. 

    ________________ 

   Seria mesmo algo muito surpreendente se diante 

de qualquer nova circunstância da vida, por menor 

que seja ela, não fizéssemos uma reflexão em torno 

de nossas atitudes pretéritas, já que para cada nova 

atitude que venhamos a tomar sempre estaremos 

surpreendendo algo do nossa passado, seja remoto 

ou mais ou menos próximo, pois que a 

recapitulação das experiências faz parte de um 

complexo esquema de ação e reação da própria 

Lei de Justiça, facultando às criaturas, sejam elas de 

qualquer patamar evolutivo, soberbas oportunidades 

de Evolução. 

   Por isso é que temos nos deparado com inúmeras 

ocorrências de caráter espiritual que, a rigor, nos dá 
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sempre uma nova luz acerca da Vida e da Morte, 

sejam estas ocorrências manifestações da Alma 

triunfante ou dos Espíritos ainda profundamente 

presos à ignorância.  

 

Cena do filme “Nosso Lar”. 

   Mesmo já estando do Lado de Cá há um bom 

tempo, praticamente nada sabemos sobre o conjunto 

de desencarnações e encarnações, de como se 

operam, que ocorrem sob o império da Natureza 

terrena, visto que não somente os Agentes Técnicos 

da Vida Maior realizam específicas tarefas nesta 

melindrosa área, como, inclusive, são inúmeras as 

falanges de Espíritos quase bestiais que, também, 

realizam as suas reencarnações em grupo ou em 

particular, antevendo enormes possibilidades de 

continuarem no solo da Terra Material com as 

horrendas façanhas de obsessão que realizam deste 

outro Lado da Vida, absolutamente entregues à 

esperança profundamente doentia e perturbadora de 
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conseguirem aconchego e cumplicidade entre os 

nossos irmãos e irmãs que vivem no solo da Terra, 

quando não por meio de experiências naturalmente 

promovidas pelas disposições genético-fisiológicas 

do habitat terreno, sim, pois que, na sua grande 

maioria, a reencarnação no meio terreno se dá de 

maneira quase que unicamente automatizada, 

poderíamos dizer até que “robotizada”, visto como 

está entregue a vida mental e emotiva dos seres que 

residem nos planos menos evoluídos da experiência 

terrena. 

   São esses, Seres altamente intelectualizados, mas 

ainda profundamente envaidecidos e perversos, que 

se aproveitam dessa brecha no caráter das pessoas, 

aparentemente civilizadas, da humanidade terrena 

para promoverem especializadas reencarnações no 

seio da Terra ou em suas Dimensões espirituais mais 

atrasadas, ou não, no intuito de resgatarem para si 

mesmas as eventuais presas, que, por enquanto, 

continuam travando uma árdua luta contra a 

leviandade e o absurdo do egoísmo o mundo, quando 

os vemos, já, esses valorosos Espíritos da Luz 

reencarnados, tateando sobre as sobras espessas 

das paixões materialistas praticamente a recaírem 

sobre antigas faltas, que se encontram quase 

esquecidas no decorrer dos séculos e dos milênios de 

experiências sobre a face do Planeta. 

   Por essa razão é que devemos estar sempre 

atentos em relação ao nosso próprio passado, seja o  

se relaciona com a nossa atual experiência de vida 
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ou aquele que tem a ver com as épocas mais 

recuadas das experiências materiais, pois que a 

todo o momento, sejamos homens ou mulheres 

realmente evoluídos, ou não, indiscutivelmente, 

todos e todas, mais ou menos, seremos testados 

pelas artimanhas patrocinadas pelos seres infernais, 

desencarnados e encarnados, que, ainda, teimam em 

tentar fazer com que o mundo de Mamon se 

sobreponha ao Reinado de Deus sobre a face do 

mundo, como se fosse possível perpetuar a maldade 

e a loucura, embora precisemos estar cientes de 

que se não tomarmos os devidos cuidados, em 

relação ao nosso próprio pensamento e às ações 

delinquentes daqueles e daquelas que caminham 

conosco, proximamente ou não, essa loucura e essa 

maldade poderá causar tanto atraso no seio das 

sociedades terrenas, que, talvez, venhamos a ter 

problemas medidos, ou contados, por séculos e 

milênios quase sem fim. 

________________ 

   Nota do médium em 21/08/2021: Não há como não 

levarmos em consideração essa reflexão de André, visto que 

a vida humana, para qualquer Espírito reencarnado, sempre 

será uma enorme temeridade, tamanha as armadilhas que 

certamente encontramos ou encontraremos no decorrer de 

cada existência, pelo menos até que passemos à condição de 

um Planeta de Regeneração, onde o bem e a paz seja uma 

realidade para todos e todas!... 

________________ 

   Passado, presente, e futuro, são expressões de 

uma única Vida-Eterna. 
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___________________ 

   Estávamos quase chegando ao lugar de destino. 

   Na companhia de sentíamos que as coisas 

poderiam sair bem diferentes daquelas que se, por 

ventura, estivéssemos sozinhos, eu e o estimado 

amigo Lauro, que também integrava o corpo de 

médicos que davam a cobertura clínica-especializada 

ao nosso Benfeitor que, por sua vez, já se encontrava 

reencarnado no Plano Material, embora em muitas 

ocasiões se desprendesse pelo complexo e 

empolgante fenômeno da Emancipação da Alma, 

em estágios de sono, seja CONSCIENTE, SEMI-

CONSCIENTE, ou de maneira INCONSCIENTEMENTE, 

para cumprir determinadas e especialíssimas tarefas 

do “Lado de Cá” da Vida. 

   Tratava-se de uma zona limítrofe ao espaço 

dimensional dos seres de matéria carnal, que acolhia 

em seu habitat espiritual uma infinita caravana de 

seres horrendos quão embrutecidos, poderíamos até 

dizer bestiais, pois ali imperava as sensações 

materiais mais grotescas no que diz respeito ao 

orgulho e ao egoísmo, quando a bem da verdade nem 

pensavam tanto em sexo, mas unicamente em 

amontoar os tesouros transitórios como forma de 

manterem seu conforto, se é que podemos classificar 

tais objetos de prazer e luxo como obras de requinte 

e beleza, muito densas e quase petrificadas pela ação 

do pensamento doentio e reinante naquela estação 

de loucura e perturbação... Sim, tratava-se de uma 
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Terra seminua de suas aparentes demonstrações de 

calma e gentileza, quando, em verdade, colocava à 

descoberto toda a tragédia dos seus habitantes que, 

ao deixarem os seus corpos fisiológicos durante o 

repouso, para lá partiam de maneira quase que 

automática. 

   Em quase completo assombro, o nosso Lauro – que 

foi médico psiquiatra conhecido e respeitado do 

movimento espírita brasileiro – exclamou:  

   - Minha nossa!... Que tipo de gente é esta que se 

encontra aqui?... Já vi de tudo, ou quase de tudo, 

mas isso que vemos diante de nós, para ser sincero, 

mais se parece a um reinado onde tudo se assemelha 

a pedras... vejam, até mesmo as vibrações mentais 

dos seres que aqui se movimentam têm teor solido, 

como se fossem verdadeiras rajadas de pedradas 

violentas!... 

   De outra parte, veio em nossa ajuda o querido 

Áulus, que de certa maneira parecia não estar tão 

surpreso com a cena que deslumbrávamos ali de 

maneira cortante para o nosso coração, mantendo-

se, ele, com a postura de um grade mestre grego, 

embora deixando transparecer a sua humilde 

condição de doce Cristão: 

   - Se assemelham somente?!...  

   Tem certeza, querido Lauro? – neste momento eu 

sorri levemente, deixando transparecer em meu 

próprio semblante uma atmosfera de bom-animo por 
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influência de sua manifestação generosa e muito 

amiga. 

________________ 

   Nota do médium: Em nosso Livro # 18: “MELODIAS 

DA VIDA ETERNA”, em seu Capítulo sobre a atual VOLTA 

de São Lucas, o Espírito de Elvis Presley fez uma breve 

referência à 3ª. Esfera como se ela fosse realmente uma 

Crosta terrestre, o que não deixa de ser mesmo, pois se trata 

da nossa Crosta mais densa, embora em outro Livro nosso 

o comentário se deu em torno da 5ª. Esfera, ai sim a Crosta 

Planetária propriamente dita, porém não podemos perder de 

vista o seguinte quadro numérico-chave (segundo Heigorina 

Cunha/Chico Xavier, na obra:  “CIDADE NO ALÉM”, Editora 

IDE): 

   - 3ª. Esfera: Crosta. 

   - 4ª. Esfera: Manto. 

   - 5ª. Esfera: Crosta terrestre. 

_____________________ 

   Quando: 

- 3 + 4 = 7: O mês (7) de julho de nascimento de Vivaldo 

P. S. Filho (São Lucas/São Luis IX). 

_____________________ 

- 4: O exato mês (4) de nascimento de São Luis IX 

(Vivaldo P. S. Filho/São Lucas). 

- 3 + 5 = 8: O exato mês (8) de morte de São Luis IX 

(Vivaldo P. S. Filho/São Lucas). 

_____________________ 

- 4 + 5 = 9... 
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   Ainda, levado em consideração, que por meio de breves 

equações chegaremos também ao seguinte esquema-chave 

que diz respeito ao mesmo tema!...: 6... 9... & 12. 

   Que nos oferecem o seguinte quadro-chave para as Vidas 

Sucessivas de São Luis IX e a sua atual Missão como o 

médium Vivaldo P. S. Filho:    

    
   O enigmático mês (6) de junho e o mês (9) de setembro, 
do ano de 2012, quando Vivaldo P. S. Filho iniciou e 

completou a primeira parte original da sua primeira                
(1ª.) obra pela mediunidade psicográfica, propriamente dita, 
“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, 
pela Coordenação dos Espíritos Elvis Presley & Santa Clara 

de Assis, em Homenagem ao belo 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 me 
auxiliado na produção dos livros psicográficos.  
    

   Quando precisamos estar lembrados do título de família: 
São Luis IX (9) de França. 
 

   
_____________________ 
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   Quando finalizando este nosso-breve Estudo matemático-

chave acima sobre os na

, vamos ter: 
 
- 3 + 4 + 5 (das suas respectivas Esferas Espirituais) = 
12..., como foi preparado logo acima, e claro que sem nos 
esquecermos de que uma vez invertendo o # 9, teremos o 
outro emblemático # 6...  
 

   Então, o exato ano (de 2012) do começo e finalização da 

primeira obra psicográfica, propriamente dita, de Vivaldo P. 

S. Filho, como apresentamos logo acima: sendo que 1 + 2 

= 3. 
 

 
 

   E aqui estamos de volta, exatamente para a 3ª. Esfera 
referida por Elvis Presley em seu Livro # 18, e também a 
qual está se referindo o querido André neste seu primeiro 
Capítulo, do Livro de # 28..., uma fato-chave vindo de 

encontro ao outro!!..., de uma maneira que deixa-nos 
acreditando que tudo isso foi preparado pelo Mais Alto para 
que a vida e a atual missão milenar de São Luis IX pudesse 
ser comprovada, ou devidamente rastreada, como temos 
procurado fazer até aqui pela , no 

tempo predito pelo Cristo!!... 

________________ 
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   - Observando a Natureza a nossa volta – continua 

o Benfeitor... –, vemos que toda partícula de luz, por 

menor que se apresente aos ossos olhos ou sentidos, 

está de acordo ao campo mental e emotivo dos seres 

que aqui se aglomeram como verdadeiras aves de 

rapina...  

   O termo pode parecer um tanto descaridoso, mas 

é exatamente o que vemos e sentimos por essas 

paragens onde se aglutinam e se aglomeram seres 

não somente perversos como também difíceis de 

serem imaginados pelos irmãos e irmãs que se 

encontram ainda encarnados, a não ser pelos filmes, 

seriados, e desenhos animados da aventura e da 

ficção científica do planeta terreno, pois se vocês 

forem apurar um pouco mais as suas percepções 

parafísicas observarão que o que mais tem por aqui 

são criaturas, irmãs nossas em seu aspectos mais 

profundo, que merecem todo o nosso carinho e afeto, 

absolutamente desconectadas com os princípios mais 

elementares da solidariedade, por isso que estas 

terras, podemos assim nos expressar, são o acumulo 

material apodrecido e metamorfoseado pela louca 

pretensão que possuíam de possuírem tudo ou quase 

tudo sem que, sequer, tomassem qualquer lucida 

consciência de que outras pessoas também carecem 

ou careciam de um pouco do que detinham, 

materialmente falado..., mesmo que, num primeiro 

momento, hajam com entusiasmo sincero no que 

toca às suas pequenas ou grandes ações no bem, 

naturalmente que movidas por um impulso quase 
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mecânico, mais adiante nada produzem ou nada 

fazem que não seja pela intenção obscurantista de 

tirarem proveito da situação, o que acaba gerando 

um grande conflito psicológico em cada uma delas e 

também no grande universo invisível a sua volta, pois 

que toda ação perpetrada por nós, seja no bem ou 

no mal, haverá de se expandir e se multiplicar ao 

infinito na esfera do imponderável. 

____________ 

 

Os Seres do Além, ou os que habitam outras Dimensões do 

Invisível, tem o seu lado sombra e luz..., por isso, que podemos 

também afirmar que existem muitas moradas na Casa de Deus, 

segundo o Evangelho.                                                                 

____________ 

   Aqui, meus amigos, não fazemos juízo de valor, 

pois que cada um é quem sabe melhor onde está 

doendo mais em si mesmo, e, por isso, a Justa Lei de 

Deus fará a Justiça Real que nos cabe receber por 

cada uma de nossas atitudes ou por cada um dos 
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nossos pensamentos na direção, ou na intenção, do 

próximo, mas única e exclusivamente com o objetivo 

de nos esclarecer, em alguma medida, quanto às 

múltiplas manifestações da Vida para Além do portal 

do túmulo, mesmo porque, embora essa Região 

Espiritual seja denominada a Crosta do Mundo (3ª. 

Esfera), os habitantes da Crosta terrena (5ª. 

Esfera), propriamente dita, chegam aqui de um só 

salto, praticamente sem conseguirem se aperceber 

de  que equacionalmente vararam (saltaram) uma 

extensa região de “terra” espacial (a 4ª. Esfera: O 

Manto). 

   Como se dá isso?...  

   Não sabemos ao certo, a não ser por linhas gerais, 

e é exatamente para isso que estamos aqui, para 

acompanhar de perto a situação de um jovem rapaz 

que se encontra encarnado na Terra (5ª. Dimensão, 

ou Esfera), e que, por não ter ainda a força moral 

necessária para se defender dos abusos da egolatria, 

tem feito dessa Região inóspita quase que uma 

morada constante, digo “quase” porque vem ele 

sendo alvo a longos anos da assistência caridosa 

da prece por parte de alguns dos seus familiares 

consanguíneos mais próximos e, em particular, de 

seu único filho, atualmente com cerca de quatorze 

anos de vida terrena, já que a situação espiritual de 

sua esposa é ainda mais complicada... 

___________ 
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   Uma vez dada a resposta de Áulus, procuramos nos 

aquietar um pouco para que pudéssemos recuperar 

o oxigênio despendido durante a viagem e que era 

recepcionado pelos nossos pulmões perispírituais por 

meio de uma aparelhagem acoplada em nossas 

costas, que na verdade fazia parte de uma complexa 

rede de micro-sistemas computadorizados e 

minuciosamente aterrado numa roupa que, por sua 

vez, se ajustava (hermeticamente) aos nossos 

próprios corpos espirituais...  

   Tudo de maneira muito leve e suave, que inclusive 

nos dava a possibilidade de gravar tudo por todo o 

trajeto num diâmetro 360 graus, já que numa 

transmissão a distância para os nossos Laboratórios 

em Nosso Lar ficávamos à mercê das intempéries do 

momento, e sob o jogo natural das circunstâncias do 

caminho. 
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Capítulo # 2 

NO MUNDO MAIOR 

 

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

  Para sermos sinceros com vocês, estávamos muito 

apreensivos quanto ao fato da oxigenação para os 

nossos pulmões estarem sob o controle de nossa 

própria ação, pois se não mantivéssemos um controle 

adequado de nossa respiração, por meio de um 

estado emocional mais regular, até certo ponto 

controlado, é certo que haveríamos de ter problemas 

na nossa respiração, mais a frente faltando-nos o 

combustível essencial e necessário para a nossa 

volta, já que sem podermos respirar um oxigênio 

mais limpo e adequado a nossa condição moral nada 

nos restaria senão orar... (Risos). 

   Numa região como aquela onde as vibrações 

mentais e emotivas dos seus habitantes, mesmo que 

temporários, se assemelhavam a verdadeiras rajadas 

de areia e terra vaporizadas, todo cuidado de nossa 

parte seria pouco, pois uma vez a gente inalando tais 

emanações metais e físicas passaríamos a 

transfigurar as nossas células de teor mais rarefeito 

e luminoso em elementos psíquico-materiais da vida 

ali a nossa volta, transformando dessa maneira o 

nosso corpo espiritual em verdadeiras estatuas de 

pedra ambulante, levando-nos inclusive a uma vida 
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mental e emotiva tal qual a deles mesmos, naquela 

lembrança cinematográfica de zumbis petrificados. 

   Diante da situação, e após alguns momentos de 

oração íntima, Áulos nos recomendou andarmos 

afastados uns dos outros, embora a pouca distância, 

e com a atenção redobrada no caminho previamente 

mapeado por outras Equipes de nossa Colônia 

Espiritual. 

   Ele nos falou: 

   - Como já devem saber, por meio dos relatórios 

que nos foram entregues, nesta Esfera há uma 

imensa colméia de humanidades que se encontram 

em condições primárias de vida emotiva, apesar de 

estarem muito bem aparelhadas tecnologicamente, 

visto que a ciência, quanto o amor, se desenvolve de 

maneira quase espontânea entre as criaturas que lhe 

dão mais acolhida, pois que a atmosfera mental onde 

aqui nos encontramos vive e se manifesta em outra 

equação de espaço e de tempo muito diferente da 

dos nossos irmãos e irmãs da Crosta terrena (5ª. 

Esfera), por isso que poderemos nos deparar com 

seres de natureza, fisiológica e biológica, totalmente 

diversa das que já conhecemos...  

   Vamos, assim, fiscalizar os nossos pensamentos e 

as nossas emoções para que não venhamos a cair em 

alguma cilada montada por específicas facções que 

lutam para manter o controle dessa região em que 

nos encontramos presentemente... 
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   Caminhamos por cerca de 30 quilômetros sem que 

avistássemos um único grupamento de habitantes, a 

não ser pessoas de diversas procedências que iam e 

viam de lugares distintos como se nada tivessem em 

mente senão amealhar os pobres tesouros terrenos, 

enfim, tesouros e tesouros... 

   Até que num determinado ponto da larga trilha de 

pedras, ora sombreadas por robustos arvoredos 

também de pedra, dando a entender que estavam ali 

para cair sobre as nossas cabeças antes de nos aliviar 

das intensas rajadas de luz fosca oriunda de um sol 

avermelhado, avistamos um pequeno povoado onde 

tinham homens e mulheres, jovens e idosos, quanto 

crianças de todas as idades que, ao nos avistarem, 

passaram a nos acercar como se desejassem tirar de 

nós “algum vintém” que pudesse lhes amontoar 

ainda mais as “riquezas” petrificadas que lhes 

garantiam a vida naquela região. 

   Sim, absolutamente eram homens e mulheres 

quais nós mesmos, mas que careciam de uma vida 

sentimental harmoniosa, dando-nos a impressão de 

que o coração deles e delas fora também esculpido 

em pedra...  

   Pensei comigo mesmo: Meus Deus! Quando será 

que tomaremos para a nossa vida íntima aquela lição 

imortal de Nosso Senhor Jesus: “Onde estiver o seu 

coração ai estará o seu tesouro.” Fazendo com que 

nos desobriguemos das tarefas do dia a dia com mais 

intensa paixão pelos vibrantes tesouros da alma?!... 

visto que o mundo, o nosso mundo, em suas 
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múltiplas dimensões terrenas, somente estará se 

movendo na direção do Alto quando, finalmente, 

reconhecer que o amor e a ternura, o respeito e a 

amizade, são as bases fiéis para a nossa definitiva 

libertação da materialidade.  

   Precisamos correr antes que percamos o metrô da 

evolução sobre a face da vida planetária, em suas 

diversas estações de experiência terrena. 

   Ali, naquele nosso novo setor de estudo e auxílio, 

sabíamos que poderíamos no comunicar uns com os 

outros, eu, o Áulus, e o Lauro, por meio de 

equipamentos de rádio, micro-auditivos, e por isso 

mesmo passamos a manter um contato estreito um 

com o outro, ao mesmo tempo em que mantínhamos 

conversação com aquelas pessoas, nossos anfitriões 

e anfitriãs da 3ª. Esfera... 

 

   Levávamos conosco, embutidos em nossas roupas 

herméticas, determinado aparelho de decodificação 

de línguas estrangeiras que, apesar de não nos dar 

cem por cento de segurança, pelo menos nos deixava 
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algo a par do que conversávamos, já que o nosso 

abençoado aparelhinho nos aproximava ao máximo 

de sua linguagem muito rudimentar, como se os 

estivéssemos compreendendo por sinais brevemente  

decodificados virtualmente (sons e imagens). 

________________ 

   Nota do médium: Esta informação de André Luiz bate com o que 

eu tenho experienciado junto aos nossos Benfeitores Espirituais, a 

exemplo de quando vemos o Espírito de Chico Xavier conversar 

comigo numa linguagem completamente desconhecida dos seres da 

Terra, como se ele estivesse emitindo sons (palavras) totalmente 

codificados para nós seres humanos. 

________________ 

   Alertou-nos vivamente o nosso Instrutor: 

   - André e Lauro! Por favor, tratem de apurar as 

suas percepções visuais e auditivas, dando ênfase 

para as células do sistema nervoso-central, para que 

possamos ao máximo entrar na problemática dos 

nossos irmãos e irmãs que residem nessa Região 

Espiritual, já que eles se apegaram demais ao campo 

mais baixo de suas vidas emotivas, gerando para 

cada um deles e cada uma delas uma tremenda 

aliança com um passado de emoções-secas e de 

experiências profundamente áridas na área muito 

complexa dos relacionamentos em sociedade, pois 

nada mais almejaram, ou almejam, senão a vitória 

do egoísmo sobre a caridade e a solidariedade, 

quando os assistimos aqui petrificados pelo fascínio 

de uma riqueza que realmente não existe. 
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   Sim, é vero, aqui nós estamos nos deparando com 

uma comunidade de seres, pessoas comuns como 

nós mesmos, que ainda fazem parte das sociedades 

da Terra dos mortais (5ª. Esfera), somente que, ao 

deixarem os seus corpos de matéria carnal, por meio 

do sono fisiológico, ou mesmo em um estado de 

Desdobramento inconsciente e em estado de vigília, 

para cá se dirigem rapidamente por força da natureza 

de seus desejos perturbadores...  

   Notemos que as suas fácies são, sim, verdadeiras 

máscaras sinistras, pois que não há, pelo menos em 

sua periferia, uma fagulha sequer de lealdade e bons 

sentimentos que possam lhes assegurar de nossa 

parte uma Assistência mais essencial e especializada, 

visto que seria perda de tempo, e o Mestre já nos 

tem orientado há mais de dois mil anos que não 

devemos perder o tempo com os mortos, deixando 

para eles e para elas mesmas a deprimente tarefa de 

se enterrarem. 

   Infelizmente, a nossa atuação aqui, nesta paragem 

de pesadíssimas manifestações mentais, onde 

personalidades humanas desdobradas dos seus 

corpos físicos da Terra se movimentam em diversa 

equação de tempo e espaço, atingem o ápice de sua 

insanidade, embora ao retornarem para o corpo de 

matéria carnal continuem dando a impressão para os 

demais que são criaturas sinceras e ajustadas aos 

preceitos da religiosidade, quando, na verdade, nada 

mais fazem que burlar o convívio humano com as 

suas ações rasteiras em relação ao seu próximo... 
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será a do observador atento, tentando tirar o melhor 

proveito possível para salvar alguma alma lá da Terra 

que, pela graça de Deus, não esteja totalmente 

entregue aos desejos satânicos desse tipo de vida 

farisaica.  

   Toquemos, então, mentalmente no córtex das 

crianças e observemos como elas reagem aos nossos 

impulsos magnéticos. 

________________ 

   Uma vez dada a sua ordem, cada um de nós 

escolheu uma criança em particular, atuando nas 

suas zonas-motoras, em linha com as ramificações 

nervosas da base-espinhal, procurando ver se elas 

reagiam mentalmente a alguma de nossas sugestões 

magnéticas...  

 

   Imediatamente, para a nossa alegria, as vimos 

sorrir, como se estivessem pressentindo alguma 
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força invisível que lhes causavam um breve bem-

estar, quando também passavam a expelir uma 

gosma verde-escura que mais parecia uma lama 

pestilenta...  

   Passados mais alguns instantes, já podíamos ver 

sobre as suas colunas vertebrais imagens distintas 

que nadavam sobre a corrente espessa de células 

nervosas..., ou pelo menos o que se assemelhava a 

isso, pois que a sua estrutura física diferenciava em 

muito das que possuíam sobre a face do Globo 

terreno – Neste primeiro contato com essa 

comunidade, não houve a necessidade de nos 

desconectarmos mentalmente, já que a tarefa se 

apresentava sem grandes perigos, pois ali estávamos 

diante de uma comunidade essencialmente formada 

por Espíritos ainda encarnados na Terra, apenas que 

vivendo mentalmente em outras regiões do Espaço 

terreno. 

   Voltou à carga o nosso orientador: 

   - Então, tanto aqui quanto na Terra, vamos 

observando que as “crianças”, por mais que seus 

Espíritos sejam atrasados, são sempre mais 

acessíveis às nossas projeções mentais, facultando 

aos seus Benfeitores desencarnados uma melhor 

receptividade na operação de implantes eletrônicos e 

magnéticos que possam lhes assegurar um convívio 

maior com os quadros maravilhosos de uma vida 

saudável e bela, e, por isso mesmo, será sobre elas 

que derramaremos aqui as nossas mais sinceras 

atenções, alcançando os seus cérebros carnais (na 
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5ª. Esfera) de maneira a consolidar a nossa tarefa, 

não necessariamente de auxílio, pois o quadro que 

estamos a nos deparar é duro mesmo, numa 

equivalência ilustrativa, mas de conhecimento, pois 

segundo já deduzimos em nossos Laboratórios de 

pesquisa e análise, o Globo Terrestre está ficando 

cada vez mais aquecido por conta do seu estreito 

nivelamento com essa 3ª. Esfera terrestre, o que 

tem causado imensos dissabores na área muito 

complexa dos cataclismos geológicos e climáticos. 

   Precisamos estar atentos a tudo isso, como se 

fossem pequeninos detalhes de uma corrente imensa 

de complexas manifestações de nossa psicologia 

ainda muito doentia, pois se os nossos amigos e 

amigas da vida planetária, particularmente em suas 

regiões espirituais mais inferiores, não tomarem pé 

da situação vamos todos pagar um preço muito alto 

pelo desajuste de uma parcela substancial de nossas 

coletividades humanas, visto que nenhum de nós, 

encarnado ou desencarnado, poderá está totalmente 

protegido se alguma coisa de mais grave vier a 

acontecer no meio ambiente do Planeta, já que toda 

e qualquer parcela de alguma coisa integra o 

todo, e ajustarmo-nos aos preceitos de Jesus Cristo, 

como o Guia Maior do Planeta, é algo que devemos 

realizar em caráter de urgência, que haverá de nos 

conduzir por 

. 
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   O momento continua sedo de crise para todos nós, 

já que fazemos parte de um ecossistema emotivo, 

semimetal e mental.   

   Não é isso?!... – Nesse momento de sua fala, 

ficamos em silêncio, sem sabermos ao certo se nos 

sentíamos felizes pela sua lucida exposição ou se 

ficávamos tristes pela situação que chegava ali aos 

nossos corações como se fosse uma adaga a os 

fragilizar o Espírito, embora conscientes de que 

estávamos fazendo a nossa parte diante dos graves 

problemas morais da existência térrea!... Em todo o 

caso, estávamos sim seguros de que a vida pode ser 

transformada sempre para melhor, visto que cada 

homem e cada mulher sempre possui o poder de lhe 

transfigurar o destino de sombras em formosos 

jardins de luz e flores encantadoras... 
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________________ 

   Nota do médium: É certo que não temos receios maiores 

quanto a uma guerra mundial em bases nucleares, 

embora isso não deva ser completamente descartado até o 

ano de 2019, como já nos foi ilustrado por Emmanuel/Chico 

Xavier, na obra audiovisual muito significativa “NÃO SERÁ 

EM 2012” (Geraldo L. Neto/Marlene Nobre, FE Editora), mas 

é indiscutível o quadro de declive espiritual no qual vemos 

inserida a nossa humanidade, particularmente na esfera do 

sentimento, quando vemos se espalhar pelo nosso mundo o 

retorno do egoísmo devastador, o que tem causado o 

alastramento da pobreza, e, porque não afirmarmos, o da 

miséria, segundo os organismos internacionais de serviços 

humanitários e de imprensa. 

__________ 

   Nota do médium em 23/08/2021: Por essa época não 

tínhamos ainda tomado ciência completa quanto ao fato de 

Chico Xavier ter afirmado que haveria, sim, uma guerra 

mundial, a 3ª., em nosso difícil meio planetário, segundo 

informações prestadas, por exemplo, por seu amigo Dr. 

Dirceu Adala, entretanto, sem perda de fé no que afirmou 

o querido Chico, devemos confiar em Deus numa vida melhor 

para a gente e para todos, já que isso nos faz seguir a diante 

com o coração mais tranquilo, trabalhando e procurando 

construir para o Bem, evidentemente que sem perdermos de 

vista que o nosso amoroso Chico foi o maior médium da 

Humanidade, e por essa razão muito simples é que devemos, 

por assim dizer, colocar as nossas barbas de molho!!... 

(9934) Chico Xavier em 1986: "A Guerra virá..." - YouTube 

(9934) Chico Xavier “A Guerra atômica virá e os povos sobreviventes 

invadirão o Brasil!” - YouTube 

   ___________ 

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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   Não é mesmo?!... 

   Por outro lado, sobre esse assunto, embora pelo prisma de 

, recomendamos ao leitor e leitora 

que se dirijam para o VOLUME 1 dessa Série de André Luiz, 

o Livro de # 19, quando verão o Esquema-Chave com 

base em Data fornecida pelo grande e inesquecível médium 

mineiro Chico Xavier!!...   

________________ 

   Sob um vento quente e abrasador, continuávamos, 

eu e o Lauro, a ouvir as orientações edificantes e 

instrutivas do Mentor querido: 

   - Não pensemos que estamos aqui em segurança 

completa, notem que os mais velhos dessa colônia de 

coração petrificado no egoísmo, embora merecedora 

da nossa mais apurada estima, passaram a notar 

alguma mudança na fisionomia dos pequeninos..., 

eles, por uma questão de instinto, já começam a ficar 

de olhos atentos tanto na reação deles quanto na da 

nossa presença...  

   Como sabemos, não nos deparamos com Espíritos 

formalmente perversos ou muito bravios, mas 

essencialmente maliciosos, gananciosos, e egoístas, 

que buscam amontoar tesouros para si, e para os 

seus parentes mais próximos, isto, na melhor das 

circunstâncias, sem pensarem no desconforto e na 

tragédia, mesmo, que causam aos demais de sua 

convivência pessoal, ou não, sem se darem conta de 

que estão forjando para o seu próprio mundo íntimo 

uma tragédia imensa e desconfortável em forma de 

petrificação geral para o próprio corpo espiritual, 
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passando, hoje ou amanhã, a viverem em regiões tão 

inóspitas quanto terríveis, pois, uma vez sendo 

criaturas já afeiçoadas aos deleites do conforto e do 

luxo da sua vida terrena, haverão de se petrificarem 

mesmo com tamanha tortura advinda da vida 

miserável e angustiante desse Oasis de lava e de 

calor indescritíveis. 

   Por isso, meus amigos, continuemos com o nosso 

trabalho de respiração equilibrada com vistas a 

podermos voltar para casa sem maiores problemas 

para a nossa vida celular, emotiva e mental. 
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Capítulo # 3 

NO MUNDO MAIOR 

 

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

    

   Estamos aqui nos defrontando com pessoas ainda 

em trânsito pela humanidade, temporariamente 

esquecidos de suas grades responsabilidades, ou 

poderíamos já classificar essa colmeia de seres ainda 

reencarnados (na 5ª. Esfera), abstração feita das 

demais criaturas que aqui vivem porque aqui 

nasceram, como Espíritos, invariavelmente, detidos 

neste mundo como prisioneiros sentenciados a 

passar um longo período de tempo dentro de um 

cárcere angustiante?!...  

   Dessa maneira, vimos o Lauro se aventurar numa 

pergunta à Áulus, como se estivesse sentindo o meu 

próprio desejo...: 

   - Boa pergunta, meu amigo! Para ser sincero, 

mesmo que de um lance muito rápido sobre a 

condição psicológica daqueles e daquelas que aqui 

vemos, não há como solucionar o problema deles 
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e/ou delas, seja em grupo ou individualmente, sem 

que, antes de tudo, eles e elas venham a nutrir por 

muito tempo, tempo este que não se conta nos meios 

mecânicos da Terra, todo o sabor amargo das 

provações que, por ventura, fizeram outras pessoas 

passarem, pois não podemos compreender uma 

especifica e “pontual” ação no mal que, por sua vez, 

não se alastre pelo ecossistema emocional e mesmo 

mental do mundo de onde foi, particularmente, 

produzido.  

   É realmente de lamentar, caros André e Lauro, mas 

é quase impossível que alguém aqui possa voltar 

para o seu corpo material com alguma lucidez moral 

que possa, de alguma maneira intempestiva, lhes 

proporcionar a clarividência do quanto precisam fazer 

para mudar-lhes o rumo da vida que escolheram para 

si mesmos...  

   Não, não sou uma pessoa dada ao pessimismo, 

vocês me conhecem muito bem (risos), mas aqui 

apenas coloco a descoberto, como vocês mesmos 

haverão de perceber mais a frente, o quanto de 

sacrifícios haveriam eles e elas de realizar para um 

salto mais além do que realmente podem dar em 

termos de evolução, já que a “involução” de cada um 

deles vem tomando corpo desde tempos recuados 

sobre a face do Plano terreno, com isso fazendo com 

que a periferia dos seus perispíritos fique encoberta 

de uma espessa cortina de sombras e imagens que 

fatalmente não lhes permitirão que recebam o auxílio 

exterior, quanto mais o interior, como disse, não, 
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pelo menos pelos futuros milênios, então, quando 

todas e todos passarão, em definitivo, a fazerem 

parte dessa sociedade petrificada, egoisticamente 

falado, sob a nossa espantada atenção, sim, porque 

a terrível natureza exterior lhes representa a própria 

condição interior... 

   Por outro lado, as preces milagrosas lhes serão 

sempre bem vidas, embora, em curto prazo, os 

efeitos não possam ser aproveitados por eles..., mas, 

como dizem por aí:  

   - “Aqui se faz, aqui se paga.”  

   Embora o mundo exterior deles passe a ser outro, 

o mundo interior continuará sendo o mesmo de 

sempre, infelizmente, pelo menos até que uma 

rajada de luz divina lhes alcance o coração de dentro 

para fora, se é que me entendem!!... 

__________ 
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   Uma vez dito isso, o nobre Benfeitor, aqui com o 

seu Espírito em estado de Desprendimento pelo sono, 

visto que ele se encontra atualmente reencarnado, 

apontou discretamente na direção de uma das 

crianças, esta se localizando um pouco mais atrás do 

que as demais, pois parecia não saber ao certo o que 

ocorria naquele momento, voltando ele mesmo a nos 

esclarecer: 

   - Vejam bem que aquele jovenzinho (de pedra) 

parece estar um tanto deslocado do ambiente onde 

nos encontramos, parece que ele está emitindo 

vibrações mentais na direção DO MUNDO MAIOR, 

ainda num esforço hercúleo para se manter preso ao 

seu habitat natural, que é a Terra como a 

conhecemos mais. 

   Trata-se, aqui, daquela personalidade encarnada a 

qual nos referimos no começo de nossa empreitada.  

   Então, se há ainda alguma fagulha de esperança 

sobre a sua vida, ou antes, sobre a sua atual 

reencarnação, esta está quase que exclusivamente 

sobre os seus cuidados, pois, como temos ciência, 

mesmo do ”lado de cá” a paciência tem limite, e como 

os Amigos Espirituais da Vida Maior não podem 

perder demasiado tempo com determinadas pessoas 

que não gostam ou não conseguem caminhar sob a 

luz do Cristo, é certo que o maior percentual de 

forças para ele, sem dúvida, deverá ser dispendido 

dele mesmo...  
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   Como você, querido André, já nos esclareceu 

anteriormente (por nosso querido Chico): “Afora tu 

mesmo, ninguém te decide o destino.”  

   Por essa razão, é mais do que justo que a maior 

parte dos nobres Tarefeiros desencarnados fiquem ao 

lado de quem realmente deseja, e se esforça, para 

realizar o melhor, a partir de si mesmo, na direção 

do mundo que o cerca. 

   Notem bem que as suas irradiações mentais estão 

mais fixadas na espinha-dorsal, onde nos parece que 

há um fluxo e refluxo de expressões mentais mais 

condizentes com o seu atraso moral, com isso lhe 

carregando as vias de acesso ao futuro com enorme 

quantidade de alucinatórias manifestações da suas 

vidas pregressas, embora tenhamos, também, sob o 

nosso olhar, várias outras imagens de qualidade 

elevada...  

   Ou seja, o nosso amiguinho aqui tem uma chance, 

mesmo que muito remota, de se sair bem desta sua 

atual empreitada reencarnatória, o que seria uma 

exceção no conjunto da obra que, lamentavelmente, 

se mantém destoada da harmonia bendita do Amor e 

da Paz, da Simplicidade e da Caridade. 

   Afinal, para Deus nada é impossível, não é mesmo? 

– sorrimos todos neste momento. 

   Fixemos a nossa atenção nele, pois me parece que 

ele demandará a sós para outra localidade..., não se 

preocupem com os demais, pois já lhes sinalizei de 

nossa partida. 
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   Fugindo quase que furtivamente dos demais e das 

demais daquele grupo de homens & mulheres-

pedras, embora as despedidas de Áulus terem sido 

aceitas por seus líderes, aliás, muito bem articulados 

intelectualmente, tratamos de seguir o pobre jovem 

que parecia ter urgência em demandar outro destino 

que não aquele de sol intenso e de atmosfera 

completamente insalubre para nós outros... Em 

determinado momento da sua escapulida, o vimos 

estacar em determinado local, como se estivesse 

procurando sob os seus pés algum tipo de objeto... 

   Não levamos muito tempo, e notamos que não se 

tratava de um objeto qualquer, mas, sim, de uma 

espécie de fosso que nos pareceu ser um longo 

túnel...  

   Desarmando as primeiras levas de ossos e detritos 

parasitários, o vimos perfeitamente se arrojar para 

dentro do grande mausoléu de terra podre e areia 

insalubre e partir para algum local desconhecido para 

nós... Foi então, que olhando-nos nos atrevemos a 

fazer o mesmo, com grande bom-humor, embora a 

má impressão que nos bafejava o coração. 

   Seguíamos ali por um túnel absolutamente terrível, 

que, embora a nossa proteção hermética nos 

deixasse menos vulnerável, parecia nos colocar bem 

no centro do Inferno e ao lado de Satanás.  

   Rastejamo-nos por vários metros, literalmente 

ruminando todo aquele vapor pestilento, dando-nos 

náuseas e a necessidade de vomito...  
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   Mas, seguimos firmes assim mesmo. 

   Em determinado ponto do trajeto não sabíamos 

mais precisar se descíamos ou se estávamos subindo 

pela aquela região do astral inferior, seguindo para 

direita ou se para a esquerda, quando, de repente, 

nos deparamos com um esqueleto de palha... Sim, 

tratava-se de uma cova perfeitamente entregue à 

magia-perversa, exatamente como são elaboradas 

por agentes da maldade que visam perturbar a vida 

das pessoas no solo da vida terrena...  

   O esqueleto terrível tratava-se de uma realidade 

física, embora os demais apetrechos de magia 

baixíssima tivessem sido forjados pelos nossos 

irmãos espirituais do Plano Inferior da Terra. 

   Como víamos ali, o nosso amiguinho, que também 

se encontrava em Desdobramento pelo fenômeno 

natural do sono, se utilizava daquele pórtico de 

sombras para atravessar determinadas Dimensões e 

encontrar do “lado de cá” o arrimo que, segundo 

entendemos, será o seu aconchego final se não 

tomar um novo impulso moral nesta sua atual 

existência sobre a Terra dos seres reencarnados...  

   Enquanto seguíamos pelo túnel escuro, tendo suas 

cavidades mantidas pelo “espaço” que representava 

a coluna-vertebral do pequeno ser, como se ali 

estivessem em intenso conflito as imagens passadas, 

presentes, e futuras de suas vidas sucessivas, ora 

representadas por monstruosas carrancas vivas e ora 

por figuras de animais e insetos peçonhentos, tudo 
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se intercalando como num verdadeiro filme de terror 

apresentado em tela de pura realidade espiritual, 

tínhamos a impressão de que tudo ali estava em 

razão da conduta do pequeno ser humano que 

merecia o nosso carinho. 

 

   Seguimos no vácuo deixado pelo jovem garotinho 

praticamente sendo sugados, ou expelidos, para fora 

daquela 3ª. Esfera, nos movimentando o mínimo 

possível para que, de chofre, não fossemos tocados 

pela borda do cone (labirinto) dimensional que 

naturalmente nos levara a todos de volta para a Terra 

(5ª. Esfera). 

   É muito oportuno mencionarmos que, no decorrer 

do trajeto, Áulus se aproveitou do momento de 

solidão para manter-se em prece e rogar aos poderes 

de Mais Alto a intercessão necessária em nosso favor, 
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visto que ao seu final poderíamos encontrar algumas 

surpresas muito desagradáveis, com isso, assim 

que chegamos ao ponto final do mesmo, 

pudemos também notar que os nossos corpos 

espirituais se metamorfosearam de maneira a nos 

deixar mais libertos das irradiações daqueles planos 

inferiores de onde acabáramos de vir, por isso a 

nossa chegada não se deu de maneira abrupta, mas 

lenta e naturalmente, bastante diferente de como 

ocorrera com o nosso pequeno colega de viagem, que 

fora expelido dali como se fosse, literalmente, 

escarrado por uma bocarra violenta, provavelmente 

de uma ou mais daquelas horrendas carrancas vivas, 

nada imaginárias, mas perfeitamente vivificadas pela 

personalidade muito amarga e muito despótica da 

pequena-criança, que, em verdade, tinha um corpo 

físico na Terra na idade média de cinquenta anos. 
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________________ 

   Nota do médium: Segundo ouvimos de André Luiz, o diálogo 

mantido entre eles, mais particularmente entre Áulus e os seres da 

3ª. Esfera, não será repassado ao nosso leitor e leitora, visto que 

em nada nos elevaria espiritualmente, pois um diálogo mantido com 

personalidades tão atrasadas, e tão fora de nossa realidade ou 

contexto-moral, seria mesmo desnecessário e contraproducente 

aos serviços literário-Evangélicos sob o nosso pequenino cuidado, se 

bem que deve ser muito curioso a forma de como se mantém um 

“bate-papo” com uma pedra. (Risos). 

_______________ 

  

_______________ 

   À proporção que vínhamos chegando à 5ª. Esfera 

por meio daquele inusitado portal-cadavérico, fomos 

sendo captados pelas antenas eletrônicas dos 

potentes rastreadores eletromagnéticos utilizados 

por Companheiros habilidosos de nossa Esfera de 
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atuação, que, também, eram exímios Especialistas 

em localizar e desmanchar componentes astrais 

oriundos de feitiçaria quanto de magia-inferior, eram 

eles e elas belíssimos indígenas norte-americanos 

integrantes da corrente religiosa da Umbanda, por 

isso mesmo que nós três, o Instrutor, Lauro e eu, não 

perdemos tempo ali e rapidamente tratamos de 

seguir as irradiações perturbadoras deixadas pelo 

jovem Espírito térreo, em Desdobramento, sob a 

nossa atenção, com isso otimizamos o nosso tempo 

e tratamos de seguir caminho em seu encalço.  

   Uma vez termos varado uma boa parte do território 

brasileiro, fomos encontrar o nosso desventurado 

cliente-enfermo já se colocando de joelhos diante dos 

Protetores desencarnados que tomavam conta do 

condomínio residencial na cidade onde ele próprio 

residia ao lado de sua esposa e do seu doce, e tão 

incompreendido, filhinho, de aproximados quatorze 

janeiros. 

   De imediato, o nosso amoroso Instrutor intercedeu 

por ele junto àquela Caravana de Abnegados 

Espíritos de Luz que faziam daquele local familiar um 

verdadeiro santuário social, afirmando-lhe que ele 

precisava voltar urgentemente ao seu corpo material 

antes que fosse encontrado pelos seres inferiores que 

tramavam contra a sua atual reencarnação, que de 

certa maneira estava também ligada à 

, visto que em sua família consanguínea 

havia também reencarnado uma Entidade de Alta 

Hierarquia Astral, que, sob determinados aspectos, 
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deveriam se entreajudarem, claro que cada um 

seguindo a programação espiritual que lhes cabia 

realizar, individualmente e/ou coletivamente...   

 

   Como vemos, nem sempre a condição de Entidade 

Elevada, sobre a face do mundo, significa condição 

afiançável de vitória moral, e particularmente, a de 

sucesso em sua específica missão ou tarefa, sim, 

porque aqui estávamos diante de um Espírito que, a 

rigor, tinha uma certa condição de vencer o mundo, 

vencendo-se, mas que, por motivos pessoais, 

egoísticos,  preferiu deixar de lado a elevação para 

tão somete vivenciar a queda, por isso que há uma 

grande preocupação dos Espíritos evoluídos diante de 

suas específicas reencarnações, seja em nosso 

Planeta Terra ou em qualquer outro Orbe planetário 

de constituição, mais ou menos, material quanto o 
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nosso, sem desconsiderarmos que na Vida Espiritual 

também encontramos a reencarnação funcionando 

como uma obra perfeita de Deus para o devido 

aprendizado de suas criaturas, naturalmente que 

variando de acordo a cada mundo, embora nas 

Regiões Espirituais mais ou menos próximas do Orbe 

(levando em consideração os planos e sub-planos 

existentes!!), isto, em relação ao Planeta Terra, 

vamos encontrar ela, a Reencarnação, operando-se 

nos mesmos moldes, ou muito semelhante, que no 

Plano Físico (o da 5ª. Esfera). 
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Capítulo # 4 

NO MUNDO MAIOR 

 

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

    

   Num rápido diálogo travado entre o nosso sábio 

Instrutor e o cooperador mais graduado daquela 

Assembleia de zelosos Protetores Espirituais, vimos 

como Áulus manifestava vivo interesse pelo Espírito 

que acabava de chegar ali, embora este impedido de 

adentrar espiritualmente o local onde ele próprio 

residia na carne...  

 

   - Bom dia, irmão – já era madrugada. 
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   - Bom dia, querido Amigo! Me chamo Arnaldo, e 

como o senhor pode ver me sinto na responsabilidade 

de interditar a passagem desse nosso infeliz colega 

terreno, pois tem sido inúmeras as vezes que temos 

lhe acolhido na condição de pessoa indisciplinada, 

pois temos insistido com ele para que, durante o 

sono, e logicamente fora do corpo, não ultrapasse os 

limites desta Região, pois não há como mantermos 

uma vigília total sobre ele que possa lhe salvaguardar 

a integridade físico-astral, pois, nesta sua atual 

encarnação, méritos é algo que ele ainda possui em 

condições limitadíssimas...  

   Como podes observar, não é falta de interesse ou 

má vontade de nossa parte, mas absoluto senso de 

responsabilidade que se opera aliado à Lei de Justiça, 

pois mérito e demérito são partículas de uma 

sentença que pode nos trazer benefícios ou 

malefícios segundo as nossas próprias ações... 

E eu me sinto já envergonhado por não poder lhe 

garantir a segurança que os seus familiares mais 

próximos desejariam, pois que não há como lhe 

interditar a rebeldia sem que com isso venhamos a 

nos deparar com maiores problemas do que este, 

pois qualquer atitude mais rigorosa de nossa parte 

ele poderá até mesmo vir a desencarnar, tamanha a 

sua reincidente rebeldia moral. 

   Entende-nos, querido Benfeitor? – neste momento 

do diálogo,  todos nós observamos curtas lágrimas 

derramarem-se dos olhos cheios de ternura daquele 

Protetor desencarnado. 
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    Imediatamente, Áulus pediu licença, e veio ter 

conosco, comigo e com o auxiliar Dr. Lauro: 

   - A situação aqui é mais grave do que podemos 

imaginar... Seria melhor que deixássemos o nosso 

interessante caso aos cuidados desses abnegados 

Prepostos de Jesus que executam excelente serviço 

de proteção a este condomínio de apartamentos 

residenciais... 

   Então, vimos mais uma vez Lauro se manifestar: 

   - O desfecho aqui vem derramar sobre nós uma 

circunstância que, aparentemente, poderia ser 

classificada como casualidade, mas que, no fundo, 

não passa da Lei de Ação e Reação atuando 

justamente para nos ensinar que nada escapa ao 

olhar magnânimo de Deus, pois para a minha 

surpresa, quanto para a de vocês dois, o nosso 

curioso caso vem desvendar um intricado problema 

familiar que diz respeito a uma pessoa querida nossa 

e que já se encontra reencarnada no solo da vida 

planetária, e que, por questão de bom-senso, não a 

identificaremos. 

   - Muito bem colocado, querido Lauro – arremata o 

nosso amoroso Instrutor. 

   Se não tomarmos o devido cuidado, vamos acabar 

preocupando ainda mais a sua família consanguínea, 

visto que só pela nossa ação mais direta é bem 

possível que ele não resista às nossas 

irradiações perispírituais, já que a aproximação 

de uma aura mais luminosa fará com que os seus 
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elementos celulares entrem em colapso, talvez como 

aquele contato entre a sublime presença de Jesus 

Cristo diante da vestimenta material, e mesmo 

astral, de Saulo de Tarso às portas de Damasco, 

evidentemente que salvaguardando as devidas e 

infinitas proporções...  

   É curioso ver, como muitas vezes se torna difícil 

para nós, mesmo na condição de pequeninos, mas 

atuantes, servidores desencarnados do Senhor, 

ajudar os seres reencarnados na Terra, o que acaba 

gerando um grande atraso na evolução do Planeta, 

pois a dureza dos seus corações não permite que tons 

mais leves de luz e beleza espiritual se acheguem a 

eles na condição de atenciosos intervencionistas 

do Amor e da Caridade, que haveria de beneficiar a 

todos, sem exceção... Com isso, vale lembrar, 

também, que a nossa atuação muito próxima deles, 

uma atuação mais direta sore eles nesta Região 

material de muitas e muitas complexidades mentais 

e emotivas, certamente que acabaria por nos 

desarticular a própria saúde, já que estamos ainda 

muito longe de sermos Entidades completamente 

inatingíveis à ignorância e à perturbação alheias... 

Então, vale a observação desse querido Protetor 

desencarnado... Vamos deixá-lo aqui, em paz, nas 

mãos de quem pode lhe ajudar, pelo menos por 

enquanto, com maior eficiência. 

   Uma vez tratarmos disso com a devida cautela para 

que o pobre rapaz – neste momento o seu perispírito 

já se tornava um pouco mais adulto, quase próximo 
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dos trinta anos – não nos ouvisse, fomos convocados 

pelo nosso zeloso Diretor Espiritual a conversar mais 

uma vez com o guarda mais elevado daquela 

guarnição. 

   - Arnaldo, meu bom homem, estamos convencidos 

de que a sua recomendação será mesmo a mais 

acertada, deixaremos ele sob os seus cuidados aqui, 

embora deva lhe deixar informado que o sigilo sobre 

essa questão será mantido... De qualquer maneira, 

vale a lembrança de que este nosso moço está 

passando demasiadamente dos seus limites e, em 

pouco tempo, não teremos mais condições, isso, nem 

mesmo nós, de lhe afiançar uma adequada 

segurança em suas saídas astrais...  

   Numa dessas extemporâneas escapadas, é 

provável que ele haverá de ficar nas mãos dos seus 

algozes desencarnados, todos desventurados quanto 

ele mesmo, o que acabará por arrojá-los, a todos, 

diretamente para a região inóspita da 3ª. Esfera 

Espiritual da Terra, fazendo como que todos acabem 

por se enredarem numa luta quase sem fim e num 

mundo praticamente desconhecido por nós mesmos, 

pois além da Região dimensional, em si, há uma 

infinidade de outras tantas nessa mesma equação de 

tempo e espaço que só Deus sabe como se encontra 

em termos de atmosfera e vida mental. 

   Neste momento do diálogo percebemos que todos 

ali se mantinham em atenção redobrada, tanto em 

nosso bate-papo informal e instrutivo quanto na da 
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personalidade espiritual que estava ali sob o nosso 

cuidado, que chamaremos de J. M.. 

 

   - Como vocês já devem saber – continuou o nosso 

querido Benfeitor – ele, também, é um potente 

médium de variadas possibilidades psíquicas e, 

aliás, isso pode-se facilmente observar, pelas suas 

irradiações psíquicas, que essa é uma interessante 

característica mediúnica de sua atual família carnal, 

constituída como foi pelo seu pai, já desencarnado e 

sem ter cumprido para com os seus compromissos 

com Jesus na esfera da tarefa espiritual que lhe 

cabia, pela sua valorosa mãezinha e seus três irmãos 

da mesma mãe, da maneira com que ele vem agindo, 

em desfavor dele mesmo no decorrer dos seus 

atuais e aproximados cinquenta anos de idade, 

acabará, sim, por manifestar seriíssimos problemas 

motores, quando, por força da Lei, se converter da 

condição de homem forte e arguto numa pessoa 

perfeitamente entregue aos quadros de uma 

dolorosa alucinação mental, não necessariamente o 

da loucura, mas num caso muito interessante de 

epilepsia-nervosa, um quadro da medicina que, diga-
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se de passagem, ele vem debochado nos noutros, 

quando se manifestar por meio da ação perturbadora 

de tenazes algozes desencarnados, se bem que isso 

não seja motivo para generalizadas tristezas de 

nossa parte, pois que poderá se valer disso para 

apaziguar o seu próprio Espírito bastante rebelde, 

pois que precisamos entender que, por isso mesmo, 

também, se tornará ainda mais frágil diante dos seus 

atuais e futuros verdugos do plano espiritual inferior, 

interditando de vez a sua chance de atuar como um 

Mensageiro encarnado bem intencionado e valoroso.  

   Mas, seja lá como for que isso venha a ocorrer, 

visto que estamos todos nós, mais ou menos, nos 

movimentado por meio de boas ou más atitudes que 

terão consequências boas ou más no decorrer do 

tempo, ele precisa se tornar mais dócil à vontade de 

Deus, que até então vem desconsiderando quase por 

completo, acumulando inimigos aqui e ali, tanto na 

Terra como no “lado de cá” da Vida, a não ser pelos 

seus familiares mais próximos que, de uma maneira 

geral, recebem dele a atenção mais direta. 

   De súbito, Lauro voltou à carga: 

   - Mas, meu amigo, como você tomou conhecimento 

de tudo isto se somente há poucas horas tomamos 

conhecimento desse caso?...  

   Porventura, você tem algum segredo guardado na 

manga? – todos nós sorrimos, menos dois poderosos 

Protetores de nossa Esfera que se encontravam com 

a sua atenção maior voltada para o nosso atendido 



                     Livro # 28: “Um Novo Amanhecer – Vol. 3” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 118 

Ed. e-book: 
2017-21 

que, vendo-se não poder entrar de volta em seu lar, 

como era de seu desejo, poderia partir de chofre para 

outras localidades do Espaço em seu torno, ou mais 

Além. 

   Deixando a respiração mais tranquila, procurou o 

Amigo-Mentor nos esclarecer: 

   - Aqui, minha gente, estamos diante de uma 

ocorrência nada espontânea, ou antes, patrocinada 

pelo acaso, que verdadeiramente não existe, mas 

de um encontro verdadeiramente providenciado por 

mãos divinas que acharam por bem fazer com que 

nos deparássemos com tal situação... Embora, não 

termos o direito de tornar pública a identidade atual 

desse nosso querido irmão, podemos afiançar que ele 

faz parte de um seleto grupo de Espíritos Missionários 

que, dentro de certas circunstâncias, no passado 

da existência térrea foram agentes construtores da 

doce e heroica história Cristã, pois esse que vemos 

aqui, se debatendo com a própria consciência, foi um 

dos que amaram e serviram ao Senhor, mesmo um 

tanto a distância dos fatos mais importantes da vida 

messiânica de Jesus, como um rico e bem posto 

comerciante. 

   Para mim, foi, também, uma surpresa muito grande 

ter lhe reencontrado naquela região petrificada pelo 

isolacionismo material, ou seja, quando procuramos 

agir em benefício de nós mesmos sem que antes 

nutramos alguma centelha de solidariedade para com 

os outros, que muitas vezes seguem, ao nosso lado, 

muito mais sofridos e desesperados do que nós 
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mesmos pelas dores e pelas complicações do mundo 

contemporâneo. 

_______________ 

 

_______________ 

   De qualquer modo, ele não está de todo em 

perdição – risos fartos e sinceros do próprio Áulus –, 

de uma maneira muito diferente das demais 

Entidades que vimos naquela pequena sociedade da 

3ª. Esfera. 

   Boa vontade ele tem.  

   Sim, sabemos que ele próprio tem feito também 

demonstrações generosíssimas aqui e ali no decorrer 

de sua atual existência, porém precisa fazer mais 
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e melhor, tal qual cada um de nós, que, geralmente, 

temos muito o que falar, mas muito pouco temos 

feito ou vamos realizando em benefício dos que, 

verdadeiramente, necessitam de nosso acolhimento 

e dos nossos “bolsos” (ou bolsas!). 

_______________ 

  

_______________ 

   Como sabemos, o Plano Material (5ª. Esfera) vem 

travando uma luta quase insana para se Elevar de 

Estação Espiritual, levando em cosideração a Escala 

Espírita que temos a disposição pelo: “O Livro dos 

Espíritos”, de Allan Kardec, pois os seres que aqui 

habitam são Espíritos oriundos de Regiões muito 

atrasadas do Além-Túmulo, a não ser nas raras 

exceções como esta, quando o nosso companherio ou 

compaheira herda, de si mesmo, algumas pérolas 

abençoadas de sincera e espontânea caridade, e em 

outros tantos específicos exemplos de homens e de 
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mulheres que, de alguma maneira, em algum 

momento, ou em vários deles, no passado próximo 

ou remoto da Terra, amaram e se fizeram amar, 

tenham sido eles e/ou elas, por exemplo, tarefeirtos 

exclusivos da Mediunidade consagrada à Ciência, 

dando de suas próprias forças nervosas pela vitória 

da Imortalidade o mundo terreno, ou entregando-se 

realmente como Mensageiros e/ou Mensageiras 

ecarados dedicados ao sacrifício de si mesmos pelo 

testemunho da prória vida em Nome da Causa de 

Deus sobre a face da Terra primitiva e ancestral, 

ALIÁS, coisas que temos visto de maneira MUITO 

rara nos dias de hoje, mas que, via de regra, também 

vem dando as suas pequeas ou grades “mancadas”, 

aqui e ali, particularmente nesta atual encarnação. 

   De todo modo, vão todos caminhando..., embora 

algumas chagas que vem depositando ao prório 

coração, não pelo testemunho exclusivo da fé, como 

seria o ideal, mas pelo esquecimento dessa mesma 

fé, o que é de se lamentar, pois, na atualidade, o que 

mais temos visto por ai, por exemplo, são pessoas, 

homens e mulheres, infinitamente compromissadas 

com a causa mediúnica pelo Consolador Prometido, 

mas, desgraçadamente, entregues à uma “farra” e à 

uma “gandaia” desmedidas e sem qualquer tipo de 

dignidade para com as suas, possíveis, sagradas 

tarefas espirituais, que foram duramete projetadas 

no Além pelos seus Benfeitores como forma de lhes 

ajudarem a ajudar o seu próximo, claro que pelo em 

de todos!!...  



                     Livro # 28: “Um Novo Amanhecer – Vol. 3” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 122 

Ed. e-book: 
2017-21 

 

   Mas que fazer, meus amigos e amigas?... – Haviam 

Espíritos-feminios que também faziam a proteção do 

Codomínio em visita espiritual... 

   Obviamente, que orar e vigiar, por nós mesmos e 

por cada um deles e delas, naturalmente que dentro 

de nossas pequeninas e apagadas possibilidades, 

exatamente como fazemos agora. 
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Capítulo # 5 

NO MUNDO MAIOR 

 

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

 

   - Sentimos muito quanto a isso, o da falta de 

desenvoltura por parte dos compromissados, visto 

que no Plano Material as coisas são bem diferentes 

das do Mundo Espiritual, particularmente no que toca 

aos desejos e às “facilidades” da caminhada, mas não 

há alternativas para eles, e mesmo para nós, que já 

nos encontramos do Lado de Cá, senão pegar no 

batente e começar a lavrar o nosso próprio destino 

pelo campo formoso da boa vontade, sim, pois que 

sem a decantada boa vontade dos sinceros e dos 

devotados Cristãos não iremos a lugar algum, já que 

em toda tarefa desse nível, em serviço ativo de 

labor mediúnico, de maneira muito particular, não 

temos alternativa que não seja pelo cumprimento de 

nossas mínimas obrigações, que seja, senão por uma 

condição, verdadeiramente, santificada, assim como 

nos lecionaram os Espíritos Superiores em: “O Livro 

dos Médiuns”, por meio da incomparável antena 

psíquica de Allan Kardec. 

   E dentro desse quase universal exemplo de má 

vontade pelas coisas do Santo-Espírito, no que toca 

os Agentes Espirituais, mais ou menos graduados, 

atualmente reencarnados no Orbe planetário, mas 
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completamente desinteressados de levar a cabo as 

suas tarefas previamente estabelecidas no Mais Alto 

antes da atual encarnação, e às vezes depois disso 

mesmo, quando em estado de Desdobramento 

Mediúnico junto aos seus amorosos e dedicados 

Benfeitores Espirituais, temos esse nosso irmão sob 

a nossa atenção, J. M....  

   Por esta razão, não podemos lhe garantir uma 

presteza maior de nossa parte em seu auxílio pelo 

que já expomos um pouco antes, visto que a nossa 

presença junto a ele, de maneira muito próxima, e 

por conta de nossas irradiações muito apuradas, em 

relação às que vem sendo nutridas por ele no correr 

de sua atual existência, o que será feito por Espíritos 

menos evoluídos, talvez menos técnicos e menos 

moralizados, pois aos iguais os iguais, apesar de ser 

ele, a rigor, uma Entidade já um tanto elevada, com 

isso a nossa participação até aqui, ou mesmo a partir 

daqui, tem sido a de meros espectadores. 

   Como podemos observar, os Tarefeiros aqui são 

bastante interessados, mas com uma pouca 

bagagem espiritual, com a exceção do companheiro 

Arnaldo, que nos demonstra perfeita desenvoltura 

em sua tarefa de Proteção à este gabinete de 

segurança que preza pela tranquilidade do local e dos 

seus habitantes mais afeiçoados à caridade, à justiça 

e ao amor, com isso vindo a autorizar, ou não, a 

entrada de determinadas Entidades, e mesmo o seu 

retorno ao ambiente em que pisamos, quando aqui 

residem no campo físico. – Verifica-se aí que nós 
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três, eu, Áulus, e Lauro, já nos encontrávamos na 

parte de dentro do condomínio residencial, enquanto 

o nosso especial atendido ainda estava do lado de 

fora do mesmo, como sabemos, sob os cuidados de 

duas “sisudas” Entidades de nosso plano. (Risos). 

 

   Se vocês me permitem – assim se reportou ao caso 

sob o seu cuidado, o querido Arnaldo –, gostaria de 

lhes convidarem a acompanhar o procedimento de 

retorno ao corpo físico pelo amigo J.M.... Eu sei que 

poderei tomar do tempo de vocês em demasia, mas 

como se deram ao trabalho de acompanhá-lo até 

aqui e reconhecendo em vocês Espíritos altamente 

elevados, rogo um pouco mais de atenção, embora a 

entrada junto a ele não seja uma grande ideia, pelos 

motivos que já os foram apresentados pelo grande 

Instrutor. 

   - Pois não, será um prazer. – respondeu solicito o 

nosso Áulus, naturalmente que sentindo em mim e 

em Lauro a necessidade de aprender e, de alguma 
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maneira, ser útil, embora a curiosidade estivesse nos 

devastando a alma. – Risos... 

 

   Com isso, J. M. foi autorizado a adentrar os portões 

de Segurança, somente entrevistos do lado de cá, 

fielmente talhados em finíssimos fios de luz prateada 

que, a depender de quem por eles passassem, 

modificava de tonalidade por fora, na periferia de 

suas irradiações e logicamente que deixando a 

descoberto o grau de periculosidade ou de inocência, 

de saúde ou enfermidade, de sua aura magnética, 

embora na sua integralidade íntima mantivesse as 

suas irradiações em bases de tom prata muito 

elevado que era usado para blindar os corpos 

espirituais em enfermidade, que segundo o zeloso 

Administrador daquele local fora construído por 

Espíritos de alta hierarquia movidos pela agradável 

presença de uma senhora que ali, também, estava 

encarnada ao lado de sua doce mãezinha espiritual, 

ambas perfeitamente entregues à vontade de Jesus 

pela ação no bem continuado e pelo desejo ardente 
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de se Elevarem para Deus, não só pelo estudo das 

obras do Espiritismo como por um amor sincero aos 

que mais carecem de socorro e auxílio... Tratavam-

se de pessoas muito simples materialmente, mas de 

coração profundamente generosos. 

   E o vimos seguir na direção de um dos prédios ali 

dispostos em horizontal, prontamente seguro em 

cada um dos braços pelos seus fortes protetores. 

   Nesse meio tempo, já estávamos sentados em 

confortáveis poltronas de nosso meio, muito 

diferente das que eram utilizadas pelos seguranças 

do plano material (risos), somente aguardando o 

momento em que J.M. iria entrar em casa...  

   Então, passados alguns rápidos minutos, os 

monitores computadorizados a nossa frente 

passaram a nos transmitir as imagens do recito 

doméstico. – Realmente, tratava-se de um Lar como 

qualquer outro de classe média-baixa, de pessoas 

que vivem sim com dificuldades, mas que nada lhes 

faltam de essencial...  

   Notamos que o nosso J. M, ficou hesitante em 

entrar de vez, pois que o mesmo observava que do 

outro lado das câmeras de segurança, ou seja, 

haviam muitas colmeias de parasitas espirituais que 

mais se assemelhavam com insetos dos dois Planos 

da Vida, segundo o Protetor-chefe, por conta das 

insistentes discussões entre ele, a sua esposa 

estressada, e o seu único filho, embora este último 

fosse o responsável pelas melhores manifestações de 
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ternura e afeto dentro daquele efervescente recinto 

doméstico. 

   Uma vez passado esse primeiro momento, o vimos 

ser orientado, por um dos dois robustos cavalheiros 

que lhe guardavam, a se sentar numa cadeira, 

quando, logo a seguir, quase de imediato, o vimos 

dar passividade a uma das perversas entidades de 

nosso meio espiritual que faziam vigília permanente 

ali na intenção de que tudo ficasse como estava, ou 

antes, que piorassem cada vez mais, apesar de elas 

deixarem transparecer em seus horríveis semblantes 

que pouca coisa poderiam realizar contra eles 

enquanto estivessem vivendo naquele local e sob 

uma específica exposição das irradiações mentais de 

teor elevado que eram canalizadas para ali, 

particularmente, durante O Evangelho no Lar das 

duas senhoras, mãe e filha, que acabáramos de 

tomar algum conhecimento, embora os seus 

Evangelhos...  fossem em dias distintos, se bem que 

devemos também levar em consideração que, ali, 

outras famílias, moradoras desse mesmo local, são 

sinceras adeptas de determinadas crenças cristãs, a 

exemplo do protestantismo e do catolicismo, pelo 

menos, o que faz com que essa bela e aprazível vila 

de prédios seja uma morada de tranquilidade e de 

uma relativa paz comunitária e social. 

   Prestemos atenção no diálogo mantido entre “J.M.” 

e o chefe daquela trinca de valentes e despojados 

Protetores desencarnados, guardiões da segurança 

naquele abençoado conjunto de pequenos edifícios 
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populares – o mais habilidoso deles já se encontrava 

no recinto doméstico, quando fomos informados de 

que se tratava do especial Guardião daquele Lar: 

   - Ah! Que posso fazer maldito, para que eu lhe 

torne mais orgulhoso e pedante do que és? Sabes por 

acaso o quanto tens que nos pagar até que possamos 

lhe ver definitivamente arrojado àquele medonho 

mundo que, não se engane, já faz parte da sua 

realidade moral? 

   - Nada disso meu filho. – Responde-lhe a seguir o 

Protetor desencarnado, em tom fraternal, mas 

seguro. – Se nós estivéssemos aqui para dar vazão 

às nossas intolerâncias diante da vida emotiva e 

sentimental alheia, é certo que nenhum de nós teria 

acesso ao perdão de Deus, pois que trazemos em 

nossa própria alma multimilenar todo um rosário de 

perversidade e angústia que, por certo, devemos ter 

cravado no coração de muitos que, por infelicidade 

própria, ou mesmo por conta da Lei de Sociedade, se 

impactaram conosco no decorrer das eras sobre a 

face do mundo, ou no mais Além dele. 

   Graças ao Senhor da Vida não somos dos que 

costumam “passar a mão pela cabeça” dos que 

insistem e persistem no erro, mas, indiscutivelmente, 

não podemos compreender como você, meu irmãos, 

que nos parece ser uma pessoa de inteligência tão 

meridiana, pode perder seu tempo com pessoas que, 

por enquanto, não desejam caminhar pelos caminhos 

da bondade espontânea e verdadeira e pelas veredas 

da compreensão natural...  
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   Sim, é verdade, reconhecemos nesse nosso jovem-

senhor uma criatura de natureza um tanto 

prepotente e arrogante, mas esse é um quadro muito 

especial dentro do conjunto de suas realizações 

reencarnatórias, pois, como sabemos, ele foi alvo da 

dileta atenção do Cristo de Deus numa época em que 

a caridade era algo muito raro de se ver na face da 

Terra, e, por isso mesmo, devemos lhe compreender 

o conflito em que vive atualmente, ou seja, mesmo 

sendo uma pessoa que no passado da vida planetária 

já viveu e patrocinou belas manifestações de carinho 

e consideração ao seu próximo, particularmente em 

relação à vida triunfante do próprio Crucificado, hoje, 

lamentavelmente, o vemos cair pelo excesso de zelo 

ao lucro financeiro por, felizmente, ser algo escasso 

em sua vida atual. 

_________ 
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   Se no passado ele venceu com o que tinha, hoje a 

Lei lhe impinge a necessidade de vencer pelo que 

não tem... Com isso, vai ele tentando amontoar um 

tesouro que nunca chega, ao preço de um egoísmo 

que há de lhe perder, caso não se decida por um ideal 

melhor.  

   Mas, como estamos cientes, ele tem sido um filho 

bondoso, um irmão prestativo, e um pai zeloso pelo 

cuidado ao seu único filho, embora esteja passando 

por esses conflitos que, indistintamente, vem 

acometendo a humanidade terrena, principalmente 

entre aqueles e aquelas que ainda não compreendem 

a Deus como, felizmente, alguns e algumas de nós já 

o compreendemos, como um Deus de bondade, de 

compaixão, e misericórdia. 
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   Aliás, querido amigo, quem de nós nunca errou ou 

cometeu deslizes, por menor que tenha sido essa 

falha, aparentemente pequena?!... – Neste exato 

momento do diálogo, vimos quando o Espírito que 

se encontrava do lado de fora de seu Lar (mas 

incorporado a ele) passou a tremer, levando os seus 

outros dois comparsas a ficarem nervosos com o 

“vacilo” do colega perturbado. 

   Porém, tentando se manter firme no propósito de 

perturbar aquela família, telementando de uma 

maneira perversa a sua vítima, vociferou arrogante e 

prepotente, tal o nosso amiguinho J.M.: 

   - Não pensem vocês, os Anjos da Luz – neste 

momento, ao pronunciar os , 

pálida luminosidade verde saiu de sua boca – que só 

pelo fato de ele ter tido acesso à vida do Senhor do 

Calvário ele se encontra no direito de desconsiderar 

os que não tiveram o favorecimento de uma vida 

feliz, pelo menos nesta atual existência, 

desmerecendo a todas as pessoas que não possuem 

dinheiro, afirmando que “pobre” é dor de cabeça para 

qualquer um, e não apenas a pobreza. 

   A dívida dele para comigo, e para com os meus 

outros colegas aqui, se apresenta pelo fato desse 

troglodita acreditar que ficará impune com o seu 

doentio egoísmo... 

   - Compreendemos muito bem a sua colocação, 

afinal de contas essa chaga precisa mesmo ser 

banida do mundo térreo, e claro que do Universo 
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inteiro, mas mesmo assim não é do agrado de Deus 

que façamos justiça com as nossas próprias mãos, 

particularmente quando não podemos, ou não temos 

condições de ajuizar sobre determinadas nuanças 

das coisas, como elas se apresentam em sua 

intimidade e como ela funciona diante da Lei do 

Amor. – Aqui, passamos a visualizar um J.M. menos 

febril e mais controlado. 

_____ 
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   Preste bem atenção no que acabamos de lhe 

informar... Ele, esse nosso incompreendido irmão, 

teve uma façanha imensa no passado, praticamente 

doou tudo o que possuía em nome da Caridade, isto, 

por ter reconhecido no Senhor uma verdadeira luz 

diante das malditas ambições do mundo materialista, 

sem contar que foi o responsável direto por um ato 

de bondade que, desde então, toda a Cristandade 

vem guardando com o maior carinho e apreço. 

   Até então tudo parecia muito nebuloso naquele 

ambiente, onde se misturavam vapores obscuros, 

seres pestilentos da vida microbiana dos dois Planos, 

e insetos asquerosos, entretanto, à proporção que as 

palavras desse caro Protetor iam se desenrolando 

tudo tomava um novo corpo, como se, de repente, 

as paredes, até então escuras, passavam a traduzir 

as imagens sagradas do tormento de Jesus de 

Nazaré. 

   De lá de fora da residência, os três Espíritos 

inferiores passaram a visualizar tudo com bastante 

nitidez, quase por conta de um novo pentecostes, 

trazendo dos tempos primitivos da vida do Messias 

os quadros sublimes do Gólgota na Paixão de 

Jesus, situação mais que suficiente para vermos 

três seres espirituais de personalidades terríveis se 

ajoelharem e, juntos, começarem a “rezar”, pois já 

não sabiam mais se prestavam atenção na cena 

triunfante do Cristo Amado ou se continuavam a dar 
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vazão a um desforço que não lhes levariam a nada, 

certamente que em termos de melhoria espiritual, já 

que em termos de queda seria algo certo de ocorrer 

com eles três...  

   Com isso, os protetores trataram rapidamente de 

reacoplar J.M.-Espírito ao seu corpo somático, 

deixando para depois a Assistência mais direta 

àquelas três companhias desencanadas que ele 

havia, por si mesmo, tratado de acolher ao próprio 

caminho, pois que na vida do Espírito, liberto ou 

não, toda e qualquer ação gera uma reação, seja no 

campo objetivo ou o subjetivo de nossas vidas 

multifacetárias. 

   _________________ 

O médium, o anjo e o sapo! 

   O corpo espiritual de Veneranda estava 

praticamente materializado no Plano Físico, sendo 

que aos meus olhos e sentidos se mantivesse em um 

aspecto tão carnal quanto o de uma pessoa comum, 

já encarnada. 

   O curioso é que o seu corpo espiritual (perispírito) 

começou a inchar, crescer em volume, ou então, 

ficar mais encorpado, quando a querida Benfeitora 

passou a me explicar que seria para receber pela 

“incorporação” o meu corpo físico-astral, que logo 

mais seria Desdobrado para o seu campo de ação... 
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Seria uma psicofônia às avessas, sendo que ela 

mesma é quem iria “me receber” na condição de 

Entidade reencarnada (eu) e incorporada em um 

Espírito desencarnado (o dela). 

   Visualizei tudo de maneira muito lúcida, e repleta 

de detalhes do seu rosto, coroa de rainha em cor 

dourada, num véu branco suave, com a sua pele e 

traços fisionômicos... 

   Deus seja louvado! 

(Salvador/Bahia, 05 de março de 2013, às 21hs42min, noite 

amena e agradável) 

____________ 

   Acabei de visualizar algumas “pessoas” 

desencarnadas que estão em uma outra Região 

extra-física, porém me dando a impressão de 

estarem muito próxima de nossa atual vida humana 

terrena.   

   Eram jovens garotos (com seus aproximados 20-

25 anos de idade) que transitavam por uma rua que 

tinha, tanto de um lado quanto do outro, prédios 

antigos com aparência dos anos de 1960 e 1970, e 

outros de arquitetura mais recente. 

   Ficou-nos claro de que ali se tratavam de Espíritos 

desencarnados, porém muito sensíveis e delicados, 

levando uma vida espiritual tão natural e corriqueira 

quanto a que existe em nosso plano material. 
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   Em determinado momento, ao eu mesmo me 

perguntar intimamente como seria a vida que eles 

levavam ali e as suas respectivas impressões dessa 

mesma vida, veio o inusitado!... Literalmente, passei 

a visualizar e sentir as suas impressões sobre essa 

mesma vida, que tanto me chamava à atenção, isso 

pelos seus olhos e os seus sentimentos mais 

íntimos, COMO SE EU ESTIVESSE INCORPORADO 

NÃO EM UMA, MAS EM VÁRIAS PERSONALIDADES 

ESPIRITUAIS AO MESMO TEMPO QUE ALI ESTAVAM 

NAQUELE MOMENTO CORRIQUEIRO DE SUAS VIDAS 

EXTRACORPÓREAS. 

   Quando veio a resposta de Veneranda aos nossos 

naturais e assombrados questionamentos:  

   - “Estas suas impressões são reais e vivas.  

   Houve, sim, a incorporação à distância, ou, se 

desejar, a projeção do seu perispírito na intimidade 

do psiquismo daqueles jovens e agradáveis Amigos 

da Vida Maior. 

   A Região que acabas de perceber e mesmo de 

vivenciar, física e moralmente, mesmo que numa 

situação pouco convencional, como numa legítima 

incorporação às avessas, da vida material para a 

vida espiritual, se encontra fronteiriça ao Orbe 

planetário, porém em uma melhor condição moral e 

mental.” 

   Estas nossas duas experiências parafísicas 

ocorreram em dias seguidos, uma pela noite e a outra 

pela manhã, sempre na companhia de Veneranda, se 
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bem que ficamos com a impressão de que alguns 

companheiros espíritas, particularmente, poderão 

argumentar de maneira negativa o que estaria 

levando uma Entidade das Altas Esferas, como no 

caso de nossa querida Santa Isabel de Aragão (a 

Veneranda), da envergadura espiritual de um 

Francisco Cândido Xavier, por exemplo, se manter 

ao meu lado por tanto tempo, ou seja, na companhia 

de um médium desconhecido – recordemos que a 

esta época ainda nada sabíamos sobre as nossas 

Vidas Sucessivas, particularmente quanto à nossa 

experiência reencarnatória na personalidade de São 

Luis de França, o que somente ocorreria no mês (10) 

de outubro seguinte –. No entanto, vale lembrar que 

os Amigos Espirituais, de uma maneira geral, 

estariam em outro lugar que não fosse na companhia 

dos “necessitados” e dos “desvalidos”?!... 

   E lembrando as palavras carregadas de sabedoria 

do próprio Chico Xavier: “Quem vê o anjo também 

vê o sapo.” 

   Agora, adivinhem vocês quem seria o sapo na 

circunstância acima narrada?!... 

(Salvador/BA, 06 de março de 2013, às 15hs36min) 

   Nota: Eu (sou o sapo!!), Veneranda (é o anjo), e os jovens 

extracorpóreos (os médiuns)..., então, vejamos que a situação 

moral se mantém em seu ritmo de Elevação e necessidade!! 

 _________________ 
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   Uma vez tendo acompanhado esse desfecho nos 

demos por satisfeitos, apenas deixando a nossa 

recomendação ao chefe mais graduado daquela 

guarnição de generosos e competentes Guardiões 

desencarnados da necessidade de manter a sua casa 

isolada de visitas inconvenientes, pelo menos por 

alguns dias, enfim, que não lhes trouxessem 

qualquer impulso deprimente para a bebida alcoólica, 

algo que eles faziam uso corriqueiro, visto que as 

suas companhias espirituais inferiores sabem muito 

bem como articular determinados desentendimentos 

a partir de uma simples, e aparentemente inocente, 

ingestão de um único copo de cerveja, vinho, licor, 

uísque, etc...  



                     Livro # 28: “Um Novo Amanhecer – Vol. 3” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 140 

Ed. e-book: 
2017-21 

 

O vício do álcool, em pequenas doses ou em grandes quantidades, 

vem cada vez mais se alastrando pelo mundo de maneira sistêmica. 

   Tais vapores enfermiços, oriundos da ingestão de 

bebidas alcoólicas, sejam quais forem, sempre há de 

acarretar grossas nuvens de energias pestilentas, 

particularmente, na área do centro cardíaco da alma, 

tomando todo o tórax, como atuando de maneira 

deprimente no centro de força laríngeo (garganta) 

como verdadeiros destruidores da saúde e da paz dos 

seres encarnados no Orbe terreno, e mesmo nos 

desencarnados que, também, façam o uso de tais 

substâncias altamente corrosivas. 

   Sinceramente, é de lamentar muito o grande 

desinteresse dos órgãos de Saúde competentes em 

fazer com que os seres humanos da Terra tomem o 

real conhecimento do que vem a ser o vício 

desgraçado do álcool, que, como já se sabe, é 

sempre, ou invariavelmente, a porta de entrada para 
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o inferno de outras drogas, licitas e não licitas, essas 

tão e mais prejudiciais que as licitas, quando passam 

a compactuar com um terrível sistema quase que 

institucionalizado de drogadição coletiva, pois não há 

como entendermos uma sociedade humana cada vez 

mais refém do álcool, por exemplo.  

   O homem terreno sairá beneficiado dessa luta 

contra o mal, moral e espiritual, quando tomar a 

responsabilidade para si mesmo do que vem 

ocorrendo no mundo afora, particularmente no 

mundo íntimo dos seus jovens, dos adolescentes, e 

das crianças, sim, pois que nem mesmo as 

crianças estão livres desse terrível flagelo que 

vem a ser as drogas “licitas” e não licitas..., quando, 

do Lado de Cá da Vida, temos observado que a maior 

parte dos conflitos domésticos, particularmente 

estes, se dão por força e por conveniência daqueles 

e daquelas que não põem barreira alguma em seus 

lares para que a bebida alcoólica não avance portas 

a dentro. 

   Queiramos ou não aceitar isto, o fato é que as 

drogas, de uma maneira geral, estão consumindo a 

vida humana numa tenebrosa nuvem de dramas e de 

tragédias de ordem passional, e criminal. 

   Precisamos estarmos convencidos de que o crime 

organizado, no Brasil ou em qualquer outra parte 

do mundo, assim como também ocorre na nossa 

Esfera de ação, como Dimensões diversas de 

múltiplos Universos, sejam estas Dimensões 

consideradas físicas ou extrafísicas, se alimenta 
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pelo vício das pessoas, seja um vício químico ou 

moral, que vai se agigantando a cada passo do 

caminho que vem sendo trilhado pelas criaturas 

desprevenidas, irresponsáveis, ou imprevidentes, 

fazendo com que fiquemos à mercê do terrível ópio 

da ignorância ou da preguiça, pois só seremos 

pessoas realmente libertas de tudo isso quando nos 

libertarmos de todo o mal. 

   Absolutamente, que não estamos desejando medir 

o caráter de um homem ou de uma mulher pela 

quantidade de bebida alcoólica que, por ventura, 

venha a ingerir, ou já esteja ingerindo, abstração da 

loucura que seja o uso de drogas como a maconha, 

a cocaína, e das demais substâncias narcóticas, 

entretanto não cremos que haja uma única viva alma 

sobre a face da Terra, e do Mais Além dela, que possa 

se assegurar completamente ilesa, moral, emocional, 

e mentalmente, pelo uso indiscriminado, e mesmo 

ocasional (os Benfeitores Espirituais que o digam!), 

de tais elementos com teor etílico. 

____________ 

   Para os vários tipos de bebidas, a concentração de etanol (por 
volume) é a seguinte: 
 

• Cerveja = 4 a 6% (média de cerca de 4,5%) 

• Vinho = 7 a 15% (média de cerca de 11%) 

• Champanhe = 8 a 14% (média de cerca de 12%) 

• Bebidas destiladas (rum, gim, vodca, uísque) = 40 a 95% 

 

▪ A maioria das bebidas comuns compradas em lojas de bebidas tem 40% de 

álcool; 

▪ Algumas formas de altas concentrações de rum e uísque (75 a 90%) podem 

ser compradas nas lojas de bebidas; 

http://saude.hsw.uol.com.br/cerveja.htm
http://saude.hsw.uol.com.br/vinificacao.htm
http://saude.hsw.uol.com.br/vinificacao5.htm
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▪ Algumas formas de altas concentrações de uísque (isto é, falsificados) 

podem ser feitas e/ou compradas ilegalmente. 
 

   Na maioria dos estados dos Estados Unidos, você precisa ter 21 

anos ou mais para comprar bebidas alcoólicas, e há multas por servir 
ou vender bebidas para menores. No Brasil, a venda é proibida 
para menores de 18 anos, assim como o consumo. 
 

Dados acessados na Internet pelo médium Vivaldo P. S. Filho em 25/01/2017. 
http://saude.hsw.uol.com.br/alcool2.htm 

 

____________ 

   Enquanto Espíritos já desenfaixados da vestimenta 

carnal, e vivendo do Outro Lado da Vida por um 

período de tempo relativamente longo, sabemos 

muito bem o que representa para a vida emotiva e 

mental dos homens e mulheres sensórios qualquer 

substância que venha a lhes afetar as faculdades 

psíquicas, visto que todos somos médiuns em 

potencial mais ou menos acentuado que os demais, 

vindo a lhes acarretar gravíssimas lesões no Corpo 

Espiritual como um todo, pois não há como aceitar 

que tais moléstias advindas do uso eventual ou 

continuado de tais substâncias possam somente 

estar adstritas ao campo material ou somente ao 

campo espiritual de nossas vidas...  

   Com isso, as rupturas das linhas de força que 

sustentam a vida celular e neuronal dos seres 

terrenos são inevitáveis em relação ao seu corpo 

espiritual, havendo senão uma morte gradual, com 

certeza, em casos mais específicos, até uma 

desencarnação súbita, geralmente levada à conta de 

alguma lesão microbiana ou orgânica. 

http://saude.hsw.uol.com.br/alcool2.htm
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   Da mesma maneira que não somos favoráveis a 

abrupta retirada da alimentação carnívora do prato 

humano, também seria um grande mal exigirmos que 

por alguma lei governamental fosse proibido o uso de 

bebida alcoólica... Evidentemente que tudo ao seu 

tempo, pois o caso não somente é de Saúde Pública 

quanto de Educação para a Vida. 

 

   Dessa maneira, vimos o quadro do nosso estimado 

irmão J. M., que, infelizmente, fora submetido a uma 

obsessão complexa, porque não são apenas esses 

três Espíritos ignorantes que lhe acompanhavam e 

lhe perturbavam a casa mental, que são utilizados 

por outros tantos seres medonhos e altamente 

intelectualizados que buscam, a todo o custo, lhe 

interditar a própria tarefa mediúnica, por em quanto 

em caráter de desejo de alguns de seus familiares, 

pelo destrambelhamento de sua vida social, conjugal 

e claro que a familiar, por conta de sua personalidade 

tremendamente orgulhosa (que poderia, em outras 

circunstâncias, ser utilizada para o bem geral como 

uma característica arrojada de seu caráter e de sua 
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índole destemida!) e egoísta (porque, por enquanto, 

não tem feito grandes coisas na área da caridade e 

da solidariedade senão movido pelo desejo de tirar 

algum proveito da situação, como se estivesse sob o 

estigma da sua vida comercial bem sucedida do 

passado longínquo da experiência judia), mas que, 

antes de tudo, visam desestruturar a missão geral do 

Consolador Prometido em terras do Brasil por estas 

“pequeninas brechas” na vida particular dos 

Mensageiros Espirituais que ao solo da vida 

planetária com suas particulares ou coletivas tarefas.  

 

“Minha presença aqui se limita a impedir o acesso de 

elementos perturbadores que prosseguem, implacáveis, 

em ronda sinistra.” 

(André Luiz/Chico Xavier, “No Mundo Maior”, Cap. 10,                     

Dolorosa perda, 22ª. edição, Editora da FEB).  
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_________________ 

Nota do médium em 25/08/2021: 

   É, realmente, de doer o coração da gente, em uma 

época tão dramática como a que estamos passado hoje 

em dia, por conta da covid-19, vermos criaturas de todas 

as partes estarem vivamente acinosas, tensas mesmo, 

pela chegada ou pelo menos pela possibilidade de 

poderem, no ano seguinte a este, ‘brincarem o carnaval’, 

como se o carnaval pudesse ser classificado como algum 

tipo de brincadeira, a não ser a daquele tipo que nos leva 

a própria vida para tragedias ainda maiores daquelas que 

estamos vivenciado sem ele, sem o perverso carnaval, 

moralmente e espiritualmente falado, sim, porque 

apesar de reconhecermos de que existem boas pessoas  

bem intencionadas em relação a estes festejos de momo, 

não há como negarmos de que, pelos meus humildes 

sentidos mediúnicos, verificamos que, somente pela 

sensação da sua eventual chegada, traz para nós todos 

um calafrio interior verdadeiramente perturbador..., 

como que nos pressagiando más notícias, pelo menos na 

Esfera Psíquica da Terra!!   

   Que Jesus nos ilumine o coração. 

 

 

 

 

 

 

 



                     Livro # 28: “Um Novo Amanhecer – Vol. 3” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 147 

Ed. e-book: 
2017-21 

Capítulo # 6 

NO MUNDO MAIOR 

 

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

 

   As nossas despedidas não se demoraram, e uma 

vez apertando-nos as mãos uns dos outros tratamos 

de nos dirigir de volta Ao Mundo Maior, embora de 

maneira diferente da como viemos para o Plano 

Material, pois de Lá para cá fomos transportados por 

meio de condução aérea, uma nave aeroespacial de 

pequeno porte onde cabiam apenas a tripulação que 

era composta por três aeronautas e mais os três 

passageiros, eu, Áulus e Lauro, apenas deixando livre 

uma vaga. 

   Tivemos o ímpeto de pedir ao nobre Instrutor mais 

algumas informações acerca do que acabávamos de 

testemunhar ali, quando, por ele mesmo, já algo 

pressentindo do nosso desejo, tratou de vir em nosso 

socorro: 

   - Meus amigos! Sabem vocês muito bem, que a 

cada momento de nossa tarefa de serviço socorrista 

e de Elevação de Almas, ainda em perturbação, pelo 

Evangelho de Jesus Cristo, estamos sempre sendo 

defrontados com a nossa própria consciência..., 

afinal, quem de nós poderá se atrever a afirmar que 

se encontra completamente isento de faltas, ou que 
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não venha a cair numa delas no decorrer de nossas 

viagens pelo mundo afora?!...  

   Se é certo que há muito que fazer pelos outros, não 

podemos desconsiderar a profunda necessidade de 

que todos, mais ou menos, temos de fazer algo por 

nós mesmos...  

   Eu falo isso, meus amados, por perceber que, às 

vezes, nos insurgimos como verdadeiros juízes da 

vida alheia, quase que tão implacáveis quanto o 

Satanás (risos), e por essa razão mesma, é que todos 

nós precisamos tomar todo o cuidado possível antes 

de fazer algum julgamento em relação à vida alheia, 

pois que poderíamos estar ali na condição em que 

eles, temporariamente, se encontram. 

   - Seria certo então não fazer qualquer julgamento 

sobre o que acabamos de presenciar? – assim se 

manifestou o Lauro, de maneira respeitosa e muito 

amiga. 

   - Evidentemente, que a análise do mal moral será 

sempre uma manifestação natural de nossa índole 

investigativa e questionadora, faz parte da nossa 

vida íntima e do nosso Crescimento, mas que isso 

não venha a descambar em julgamentos intolerantes 

e precipitados sobre o caráter de quem quer que 

seja, pois, como sabemos, Kardec já nos esclareceu 

muito bem sobre a necessidade da indulgência. 

   Em todo o caso, no que diz respeito ao que vimos, 

para nós que já estamos um pouco mais conscientes 

da Vida de Deus, não podemos desconsiderar, aqui, 
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a extrema necessidade que temos de contemplar a 

vida humana, como um todo, como uma verdadeira 

Família Universal, onde um depende do outro, não 

podendo nos dar ao luxo de nos desviarmos do 

caminho seguro da Caridade, da Humildade, e da 

Simplicidade, como tem sido o caso de J.M., ou seja, 

por não estar disposto a trilhar por veredas como 

doces e refrescantes como estas, tem tornado o seu 

coração numa bomba de pedra, praticamente se 

metamorfoseando, dia a dia, numa perfeita joia dura 

e sem valor... A sua necessidade atual de dinheiro, 

tem lhe transformado o próprio Espírito numa tecla 

destoante da paz e da harmonia (quase geral), 

vivendo ele tão somente de aparências psicológicas, 

quando, na verdade, ele deveria estar se 

aproveitando dessa situação de quase penúria 

material para se aconchegar ainda mais nos 

braços do Senhor Jesus, que, lamentavelmente, 

ele teima em rejeitar, por orgulho ferido e extrema 

vaidade. 

   A situação espiritual dele não é muito diferente da 

de muitas outras pessoas sobre a face do planeta, 

que tem transformado a benção da dor e do 

sofrimento em portas de acesso, exclusivo, para o 

inferno, o inferno de si mesmas... 

   É evidente, que não fazemos a doente apologia da 

miséria e nem da pobreza, entretanto o que seria de 

nossa vida emotiva e da sentimental se não nos 

deparássemos, mesmo que de vez em quando, 

com tais limitações morais e/ou materiais?!..., é bem 
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possível que nós mesmos passaríamos a eternidade 

inteira triturando o coração e a alma daqueles e 

daquelas que, por ventura, não tivessem recebido 

essa prerrogativa da “fartura”..., quando No Mundo 

Maior a única fartura a que temos direito é a do 

coração carregado de amor e de paz, o mais é tudo 

descartável, ou, podemos assim dizer, secundário, e 

ponhamos secundário nisto. – Nós três rimos muito 

sore essa fala de Áulus!!... 

   As furnas para onde J.M. poderá seguir, após a 

morte carnal, trata-se de uma região muito densa, e 

particularmente muito complexa, até porque a gente 

somente viu uma pequenina aldeia dessa específica 

região do Astral inferior... Aquele Mundo é vasto, 

horrendo, e muito materializado, com uma vida 

espetacular se manifestando a cada palmo de terra.  
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   Enquanto conversávamos com os seus dirigentes, 

talvez por uma articulação mecânica de minhas 

faculdades mentais, fui levado psiquicamente a 

outras regiões daquela mesma Dimensão, quando 

pude perceber que por lá, também, há Espíritos 

corporalmente alinhados com a morfologia e a 

anatomia dos homens e das mulheres terrenos, 

embora sejam criaturas entregues a uma experiência 

emocional, verdadeiramente, satânica, de uma 

beleza, sim, mas profundamente sinistra, CHEIAS DE 

ENCANTOS E ATRATIVOS FÍSICOS OU VISUAIS 

EXTERIORES, MAS, POR DENTRO DE SI MESMAS, 

POR ONDE RESIDEM AS SUAS ALMAS-ASTRAIS, 

TOTALMENTE ENTREGUES À PENSAMENTOS E AOS 

SENTIMENTOS SOMBRIOS QUE AINDA ACOCHEGAM 

AO CORAÇÃO, QUAIS VERDUGOS ENLOUQUECIDOS 

SEMPRE À ESPREITA DE SUAS (NADA INOCENTES) 

VÍTIMAS...  

   Se algum de vocês já teve a oportunidade de 

assistir algum dos formidáveis filmes de Harry 

Poter, por exemplo, naturalmente perceberão que 

ai, nesta película aparentemente fictícia, mora uma 

verdade incontestável, pois que as duras sombras e 

as tenebrosas trevas são muito ousadas e moram em 

qualquer lugar, pelo menos onde elas se sintam 

acolhidas, aconchegadas ao Espírito daqueles e 

daquelas que se sentem bem, ou aparentemente 

bem, com a sinistra ideia de viverem sem amor ao 

seu próximo, e principalmente sem a presença real 

de Deus em suas vidas!!... 
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   Por uma varredura mais ou menos acentuada, seja 

até mesmo por um médium encarnado e em estado 

de vigília, num desses momentos de êxtase, é certo 

que uma boa parte desse, até então, desconhecido 

mundo denominado 3ª. Esfera, poderá ficar a 

descoberto, não em sua integralidade, é claro..., 

mas, positivamente, que um tarefeiro mais ou menos 

adestrado na clarividência há de se imiscuir, mesmo 

que mentalmente e à alguma distância espacial, em 

boa parte dessa imensa Região Espiritual fronteiriça 

dos Infernos, como Dante afirmou ter ido visitar em 

alguns dos seus deslocamentos astrais... Pois, se há 

como determinados medianeiros adentrar, com suas 

poderosas clarividências, os Universos Magníficos dos 

Céus, é de todo certo que, sem detença, possa 

também fazer a sua varredura mental em sítios do 

Mundo Espiritual Inferior, tal qual este que acabamos 

de visitar... 
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   Só não saberia afirmar se isto será de interesse de 

algum medianeiro terreno, por mais habilidoso que 

seja, pois uma vez vendo, escutando, e sentindo tais 

sensações de sombra e de ódio, in loco, não há 

como retroceder psicológica e mentalmente no 

seu projeto, mesmo que pálido, de Desbravar estas 

regiões, pois que a sua Memória Mediúnica passará 

a funcionar, muitas vezes, de forma automática e 

autônoma, com a abstração feita de sua vontade em 

deixar, ou não, isso para trás... Por esta razão, 

pessoal, sempre será bom unirmos a curiosidade, 

mesmo que bem-intencional, ao bom senso. 

   Embora, os prognósticos de sua vida espiritual- 

futura não sejam tão favoráveis, claro que quanto o 

desejaríamos, precisamos ter fé em Deus e confiar 

na força de Restauração que todos e todas nós 

trazemos no próprio Espírito, por isso, meus caros, 

dediquemos ao nosso querido J.M. toda a felicidade 

do mundo, contribuindo com as nossas sinceras 

rogativas à Jesus pela sua vitória final, ainda nesta 

sua atual reencarnação, já que não devemos ter 

dúvida de que, em nosso caminho para a Eternidade, 

sempre há Um Novo Amanhecer. 

Livro de # 28: “UM NOVO AMANHECER”. 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                         

(Salvador/BA, 26 de janeiro de 2017) 
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   Nota do médium: Segundo André Luiz, o Benfeitor 

Áulus, que já se encontra reencarnado no Brasil, por uma 

condição elevada de seu perispírito, se reconduziu 

prestemente ao corpo fisiológico, não necessitando da 

parte dele e do Dr. Lauro maiores cuidados. 

 

“A volitação depende, fundamentalmente, da força 

mental armazenada pela inteligência; importa, contudo, 

considerar que os vôos altíssimos da alma só se fazem 

possíveis quando à intelectualidade elevada se alia o 

amor sublime.” 

(André Luiz/Chico Xavier, “No Mundo Maior”, Cap. 17,                     

No limiar das cavernas, 22ª. edição, Editora da FEB). 

_________________ 
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_________________ 

   Nota do médium em 25/08/2021: Este Livro, o 

de # 28, dá continuação 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:“ , se 

em que de minha parte, ou da de André, eu não 

saberia precisar, não pude dar prosseguimento em 

muitos Volumes, quando acabei parado para dar 

curso aos Serviços da Decodificação, de uma maneira 

mais detida, além das Mensagens dos Espíritos da 9ª. 

Esfera da Terra.   

   Vale também a lembrança, de que  trata-se 

de um pseudônimo que foi utilizado pelo Espírito São 

Luis IX em uma das obras de André Luiz, pelo Chico 

Xavier.  

 

 

O Fim DA PRIMEIRA PARTE  
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________________ 

 

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       
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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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Erasto de Paneas (em grego: Ἔραστος; em latim: Erastus) é um dos Setenta 

Discípulos. Ele é citado no Novo Testamento em «Saúda-vos Gaio, meu 
hospedeiro e o da igreja toda. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, 
e Quarto, nosso irmão.» (Romanos 16:22) como tendo sido o tesoureiro 

da igreja de Jerusalém. Ele foi consagrado bispo de Paneas, na Palestina. 

Um Erasto também é citado em II Timóteo e Atos 19 e tradicionalmente 
considera-se que são a mesma pessoa. 

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

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega
https://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Setenta_Disc%C3%ADpulos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Setenta_Disc%C3%ADpulos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Novo_Testamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gaio_(B%C3%ADblia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quarto_de_Berito
https://pt.wikisource.org/wiki/Tradu%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_da_B%C3%ADblia/Romanos/XVI#16:22
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_de_Jerusal%C3%A9m
https://pt.wikipedia.org/wiki/Consagra%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bispo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paneas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Palestina
https://pt.wikipedia.org/wiki/II_Tim%C3%B3teo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atos_19
https://pt.wikipedia.org/wiki/Erasto_de_Paneas
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A fabulosa lenda viva das                            

Almas Gêmeas  

 

   Baseado no Livro de Emmanuel/Chico Xavier:                               

. 

    

“É incontestável que, submetendo-se ao cadinho da razão e da 

lógica toda a observação sobre os Espíritos e todas as suas 

comunicações, será fácil rejeitar o absurdo e o erro. Um médium 

pode ser fascinado e um grupo enganado; mas, o controle severo 

dos outros grupos, com o auxílio do conhecimento adquirido, e a 

elevada autoridade moral dos dirigentes de grupos, as 

comunicações dos principais médiuns, marcadas pelo cunho da 

lógica e da autenticidade dos Espíritos mais sérios, rapidamente 

farão desmascarar esses ditados mentirosos e astuciosos, 

procedentes de uma turba de Espíritos mistificadores ou 

malfazejos.” (ERASTO, Discípulo de São Paulo, Paris, 1862). 



                     Livro # 28: “Um Novo Amanhecer – Vol. 3” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 162 

Ed. e-book: 
2017-21 

_________________ 

   Todas as coisas dos Universos criados por Deus 

são como ‘tecidos e retalhos’ que formam uma única 

peça de roupa momesca...  

   Se da festança do Carnaval, que aqui retiramos 

como uma breve imagem e um leve suspiro de 

esperança em relação ao que ele venha a se torar 

para o mundo em futuro não muito distante, pelo 

menos assim vamos esperando com o coração cheio 

de fé,  somos obrigados a afirmar-lhes que a nossa 

curtição aqui representa uma peça teatral muito mais 

envolvente e mais agradável do que aquela que estão 

acostumados por ai, e isso nós falamos com o maior 

respeito e consideração ao que é feito no Plano 

Material pelas almas daqueles e daquelas que são 

verdadeiramente bem-intencionados, claro, porque 

entre o joio vamos encontrar algum trigo que de 

alguma maneira venha a beneficiar a colheita , enfim, 

podemos assegurar-lhes que daqui, deste nosso 

volumoso e extenso trabalho Arqueológico-Espiritual 

de Garimpagem Literário-Mediúnica, nos deparamos 

facilmente com uma série incontável de elementos-

chaves vivos da Doutrina Espírita, que, de uma 

maneira encadeada, consequente, & absolutamente 

universal, pois que reside nas mais veneráveis 

obras da Terceira Revelação, afiançam a realidade da 

, já 

que os números-chaves, as palavras-chaves e as 

frases-chaves, por exemplo, são a inabalável fiança 
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da nossa Técnica-Astral de Decodificação Espírita, 

embora muito simples de ser observada, que se 

desenvolve de forma meridiana, aliás, como deve ser 

todo e qualquer serviço de investigação cientifica, 

assim como os lecionou e nos exemplificou o próprio 

Codificador do Espiritismo!!... 

 

Francisco Cândido Xavier                                                    

O Diretor Espiritual de Vivaldo P. S. Filho. 
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__________________ 

   Como já sabemos, os números-básicos, ou 

fundamentais, para esse modelo de Decodificação 

dos 

, que dizem respeito à Sagrada Missão 

do Espírito São Luis IX em terras do Cruzeiro, serão 

sempre os mesmos: 4, 7, 8, 9, 10 & 17, que 

sugerem as datas de nascimento de Vivaldo P. S. 

Filho, quanto as de nascimento e de morte do 

, se bem que entranhado entre eles 

vem o emblemático # 9, que por si só já representa 

um caso enigmático à parte dentro desse conjunto de 

Novas Revelações do Espiritismo. 

   Como viemos informando, pelo menos, desde o 

Livro # 20, essencialmente, o trabalho mediúnico de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX) que diz particular 

respeito às suas próprias e impressionantes Vidas 

Sucessivas (passadas-presente-futuras) já foi 

suficientemente apresentado, mas evidentemente 

que não esgotando, embora o que lhe cabia Saber 

e Revelar a seu próprio respeito, a rigor, já foi 

apresentado pelos seus Benfeitores & Amigos 

Espirituais de maneira extensa e profunda, por ser 

ele mesmo o foco convergente e o epicentro natural 

das Sublimes Revelações para a Nova Genealogia 

de Jesus-Cristo, como sabemos, desde a Bíblia 

Sagrada (Tradução Brasileira), passando de maneira 

impressionante e espetacular pela incomparável 

Obra de Allan Kardec e as de Francisco C. Xavier, 
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quanto pelas Clássicas do Espiritismo, entretanto, 

não podemos deixar passar a graciosa oportunidade 

para darmos um tanto mais alegria ao leitor e leitora 

por meio de um pouco mais de material de reflexão 

e de estudo sore esse mesmo tema, enfim, deixado 

para cada um de vocês algum novo e empolgante 

Esquema-Chave da Reencarnação, aqui visualizado 

por um prisma muito particular, que é o da atual 

VOLTA de São Luis IX, mesmo porque cada quadro 

que vai sendo apresentado por nós, em relação a 

outras personalidades do presente ou do 

passado da vida terrena, invariavelmente, poderá 

se multiplicar em outros tantos Estudos sore o 

mesmo assunto, sugestionando-nos outras espécies 

de verificação-chave, pois devemos sempre ter em 

mente que todo serviço com Deus, particularmente 

no que toca à Terceira Revelação Divina, será sempre 

inesgotável! 

   Se da parte do nosso mensageiro encarnado o 

serviço ficou bem apresentado, mas, como dissemos, 

não esgotado, precisamos estar atentos de que a 

Nova Ciência da “Decodificação Espírita” se 

encontra apenas na aurora dos seus dias, com sua 

metodologia matemática-chave toda particular, 

deixando a descoberto um universo imenso de 

seguras informações que afiançam a Reencarnação 

(Matematicamente) Programada & “Múltipla” de São 

Luis de França em várias etapas da vida cultural, 

social, religiosa, e científica da Terra, dentre as de 

outras companheiras e companheiros que também, 
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de alguma maneira, e em dado momento, foram 

peças fundamentais na abençoada construção da 

vida Cristã planetária, sendo ele, São Luis, o principal 

provedor-genético da Nova Genealogia do 

Cristo para o 4º. Milênio da Era Cristã, tudo 

vindo a se apresentar dentro de um formoso 

Esquema que foi pré-estabelecido pelo Mundo 

Espiritual Superior como forma de demonstrar aos 

seres materiais a força e o poder insuperável de Deus 

pela Sua Obra Santa nas Quatro Revelações 

Divinas: Moisés, o Cristo, o Espiritismo, e 

agora a Decodificação Espírita.  

 

   “Pela piedosa devoção ao Santo Rosário por parte de sua mãe, orientada 

por S. Domingos, em 1215 nasceu São Luís, o príncipe que se tornaria a 

glória da França e o modelo de todos os reis cristãos.” 

http://www.sensusfidei.com.br/2016/08/25/s-luis-ix-rei-de-franca-e-o-santo-

rosario/#.WIsRg9IrJdg  

   

http://www.sensusfidei.com.br/2016/08/25/s-luis-ix-rei-de-franca-e-o-santo-rosario/#.WIsRg9IrJdg
http://www.sensusfidei.com.br/2016/08/25/s-luis-ix-rei-de-franca-e-o-santo-rosario/#.WIsRg9IrJdg
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___________ 

CAPÍTULO IV (4) de  

“O Evangelho Segundo o Espiritismo” 

 NINGUÉM PODERÁ VER O REINO DE DEUS                       

SE NÃO NASCER DE NOVO,                                                      

que ainda traz na: INSTRUÇÕES DOS ESPÍRITOS, 

duas sugestivas e marcantes mensagens de São Luis 

IX (Vivaldo P. S. Filho) sobre a Reencarnação,                 

nos exatos itens de # 24, 25 & 26 (este último item 

como uma nota de Allan Kardec). 

________________ 

   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.                                        

________________ 
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   Todo esse esforço humano-espiritual pressagiando 

a futura VOLTA de Nosso Senhor Jesus Cristo ao seio 

do Mundo Material. 

 

   _______________ 

     Então, demos início ao nosso pequenino Estudo 

em torno de um tema sempre saboroso, pois não há 

quem não aprecie o dom de amar e ser amado, 

mesmo que, por enquanto, esteja a vivenciar uma 

emoção limitada, ou circunscrita a poucos, ou mesmo 

a uma única pessoa...  

   Pois, é sobre este romance-encantador entre 

Espíritos que se atraem no tempo, ou que se 

buscam freneticamente no decorrer dos seus dias 

sobre Terra, ou em qualquer parte dos Múltiplos 

Universos da Criação, que vamos nos entreter, visto 

que o tema das Almas-Gêmeas sempre atraiu a 

curiosidade e a imaginação dos seres realmente 

sinceros, e mesmo daqueles que ainda transitam pela 

brutalidade das suas emoções!!... 
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   Faremos uma síntese dentro do que já vos foi 

apresentado pelo grande EMMANUEL, na obra “O 

CONSOLADOR” (por Chico Xavier/FEB), quando 

aproveitaremos de um raro & HISTÓRICO exemplar 

produzido pela Federação Espírita Brasileira no ano 

de 1945, ou seja, estamos nos aproveitando dos 

códigos matemáticos secretos inseridos na sua 

2ª. edição, pois que foi este o exemplar que pôde o 

nosso médium adquirir... O que já se torna quase 

uma façanha milagrosa pelo tempo de sua rara 

publicação, ainda levando em consideração que 

aqui estamos tratando de uma específica Edição que 

foi pulicada muitos aos antes da atual reencarnação 

do Espírito de Vivaldo P. S. Filho, que somente veio 

a ocorrer o ano de 1964, então, a condição científica 

está assegurada!!... 
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   Logo aqui, a partir dos # que aparecem tanto na 

sua Edição (2) quanto no seu ano (1945) de 

publicação, deduziremos assim: 

- 1 + 9 = 10: O exato dia (10) do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

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

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

- Nos # 6 (dos 1 + 5, por exemplo, já que o # 9 

poderá ser convertido em # 6, pelos motivos que já 

conhecemos!!) & 4, vamos ter: O exato ano de (19) 

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

Filho). 

- Sendo que, nos # 1 & 5, teremos: A exata hora 

(15hs), do nascimento de São Luis IX (Vivaldo P. 

S. Filho). 

___________ 
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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 # 28: “Um Novo Amanhecer – Vol. 3” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 173 

Ed. e-book: 
2017-21 

   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  
 

   Sigamos agora para um outro momento muito 

interessante desse Estudo da Decodificação Espírita, 

visto que o encadeamento e o sincronismo com a 

atual Missão de se manterão 

firmes e íntegros dentro dessa magnífica obra de 

Emmanuel/pelo Chico Xavier: 

 

   Verifiquemos os detalhes numéricos-chaves de seu 

Prefácio (DEFINIÇÃO), com data de 8 de março 

(3) de 1940... 
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   E como afiançam Emmanuel/Chico Xavier (pela 

FEB), também nós DEFINIREMOS: 

- 4: 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). 

_______________ 

- 1 + 9 = 10: O exato dia (10) do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

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

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

_______________ 

   Outros elementos-chaves poderão ser encontrados 

aqui, entretanto isso já nos basta, pelo menos por 

enquanto, pois que precisamos continuar com as 

nossas pequeninas obrigações do momento, que são 

as de, dentro desse conjunto de números-chaves, 

ou de palavras-chaves, destacar a realidade das 

Almas Gêmeas, somente que agora tendo como 

principio fundamental: 

, a partir da atual Missão de São Luis 

de França (O Presidente Espiritual da “Sociedade 

Espírita de Paris”, ao tempo de Allan Kardec – o 

primeiro agindo do Céu para a Terra e ou outro, o 

grande Mestre, atuando da Terra para o Céu.). 

   Precisamos estar sempre atentos aos princípios 

matemáticos-fundamentais da Decodificação 



                     Livro # 28: “Um Novo Amanhecer – Vol. 3” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 177 

Ed. e-book: 
2017-21 

Espírita, isso, a partir dos seus números-chaves 

essenciais: 4, 7, 8, 9, 10 & 17, pelos motivos que 

já são intensamente apresentados, para qualquer 

estudo que venhamos a nos aventurar dentro do 

conjunto das obras também já mencionadas...  

____________ 

   

Ruth (Senhora F. O.) & Boaz (Vivaldo P. S. Filho) são 

os exemplos classicos do vida cristã e judia do Encontro            

de Almas Gêmeas. 

Estas são as capas originais (as suas 1ª. Versões) dos 

Livros de # 22 & 71, que trazem Revelações e Mensages 

comoventes e instrutivas sobre a comunhão destes dois 

Espíritos de Luz no decorrer da eteridade..., que merecem 

serem estudados e refletidos pelos espíritas devotados ao 

amor e ao romance, detro de suas forças se dispondo a 

vencer o mundo como Jesus venceu.                  

____________ 
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_______________ 

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

 

    Agora, vamos ao momento mais aguardado, pelo 

menos para nós e para o nosso mensageiro-médium 

reencarnado (risos), quando nos depararemos com 

os na obra “O 

CONSOLADOR”, EM SUA 2ª. EDIÇÃO HISTÓRICA 

& RARA (PELA FEB) DO ANO DE 1945, no que diz 

respeito ao fato das Almas Gêmeas, como lecionado 

por EMMANUEL, tendo Chico Xavier como o seu 

primoroso aparelho mediúnico:   
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   III – AMOR 

- UNIÃO: vai da página 171 até a página 185: 

   Observemos, que coisa mais curiosa esta que se 

apresenta sob os nossos olhares atentos e decididos 

pelo deslumbramento dos Sinais aqui revelados, sem 

nos esquecermos de que estamos Decodificando 

sobre as Almas Gêmeas e numa obra singular de 

Emmanuel/pelo Chico Xavier, em sua 2ª. Edição, do 

ao de 1945, a partir dos essenciais elementos-chaves 

numéricos, literários & editoriais, que tratam da atual 

Missão Espiritual de São Luis IX de França/Vivaldo P. 

S. Filho, como o princípio absoluto de toda a nossa 

metodologia-chave: 

- Logo no # 171, da página inicial, AMOR, temos 

aqui, e de volta, de maneira maravilhosa, como se 

estivesse, e assim está, abrindo o Serviço de 

, um Esquema-Chave apresentado tanto para 

a frete como para trás, como a representar a vida 

passada-presente-futura do 

, que pode significar: O exato dia (10) do 

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

ainda o exato mês (7) de julho do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

_______________ 

CONTRA FATOS & DADOS NÃO HÁ ARGUMENTOS!! 
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   Mas, vocês, meus amados e minhas amadas,  

pensam que acabou por ai?!... 

   Nem imagem isso. – Risos. 

   Então, se formos levar em consideração de que 

estamos lidando com Códigos-Chaves, certamente 

que a página final, de # 185, também vai nos trazer 

excelentes oportunidades para que possamos refletir 

e chegar a uma certeza, se é que já não a temos, a 

de que tudo aqui vem da Parte de Deus, seguindo 

pelo seguinte Esquema: 

- Temos o elemento de # 8... + 9 (uma vez tendo 

encontrado o # 6, da soma dos 1 + 5, que, por sua 

vez, sendo convertido, teremos o outro emblemático 

# 9, pelos motivos que já conhecemos!!) = 17... 

   Que deduzimos assim: 

- 10: O exato dia (10) do 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). 

_______________ 
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_______________ 

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

 

   Sigamos agora para a crucial resposta dada por 

Emmanuel a partir da pergunta (questão) de # 323, 

à página de # 172: 

   Meus filhos! Vamos consumir e sermos consumidos 

até a última gota desse sagrado cálice de AMOR, não 

um amor meramente humano, pois que sempre será 

passageiro, mas num sentimento todo sublime que 

nos a próxima uns dos outros pelo desejo ardente de 

estarmos acolhidos ao seio da pessoa amada de 
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nossa alma, por obra perfeita do AMOR CELESTIAL 

DE DEUS, então, vejamos o que temos para encerrar 

esse nosso pequenino estudo matemático-espiritual, 

quando temos diante do nosso destino a Eternidade 

do Universo pela Reencarnação (Matematicamente) 

Programada & “Múltipla”... 

   Comecemos pelo seu # da página, de # 172: 

- 17: Temos de volta e de maneira absolutamente 

maravilhosa, como se estivesse, e assim o está, 

fortalecendo o 

, que significa: 

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

Filho (São Luis IX), e ainda o exato mês (7) de julho 

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

IX).  

- Enquanto, que o # 2 (dessa mesma página de # 

172): Representa muito bem: O exato mês (2) de 

fevereiro do nascimento da Senhora F. O. (a 

reencarnação atual da grande médium inglesa 

Elizabeth d´Espérance, também a Ruth da Bíblia), 

que, mais tarde, haveria de tomar um lugar especial 

em sua atual vida material e mediúnica, pois que se 

trata de sua encantadora Alma Gêmea, como já foi 

motivo de apurados Estudos-Chaves em várias obras 

anteriores. 

   Nota do médium em 25/08/2021: Um Estudo mais detalhado, 

quanto a identidade original da Senhora F. O., foi realizado em nosso 

Livro de # 29, pelo Espírito ODILON FERNANDES, que por enquanto 

não temos Autorização para fazer a publicidade em nosso Site 

Espírita... 
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_______________ 

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

 

   Agora, notemos que dentro da resposta dada por 

Emmanuel, por Chico, a da questão de # 323 sobre 

a existência das almas gêmeas, encontra-se a 

palavra-chave: “impérios”, que naturalmente irá 

nos remeter ao Reinado de São Luis de França 

(Vivaldo P. S. Filho), por exemplo, visto que ela 

também pode estar se referindo ao glorioso Reinado 

do Amor!!..., que, numa contagem de ida, cai sobre 

a palavra de # 136, enquanto que, numa contagem 

de volta, ela cai sobre a palavra de # 47, quando 

tomamos todas as palavras (letras, palavras, etc) da 

da resposta de EMMANUEL, pelo Chico...  
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   Então, temos: 

- 10 (dos # 1 + 3 + 6, da ida!): O exato dia (10) 

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

IX). 

- 7 (um dos # da volta!) O exato mês (7) de julho 

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

IX). 

_______________ 

   Eu sei que, num primeiríssimo momento, pode-se 

acreditar que uma coisa pela metade sempre será a 

metade, visto que Único mesmo somente iremos ter 

Deus, não é isso?!... 

   Mas, nos aproveitando desse elemento de # 4, que 

restou a partir do Esquema anterior, da volta, 

vejamos como a situação melhora quando temos o 

exato # 323, que corresponde ao Item... 

   Temos (agora) o seguinte Esquema-Chave:  

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

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

- 8 (dos # 3 + 2 + 3!): O exato mês (8) de agosto 

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

_______________ 

   Como vemos, surge o “Sinal” específico sobre a 

atual VOLTA de São Luis IX, e fica evidenciado logo 

numa questão relacionada às ALMAS GÊMEAS em 

uma obra que dispensa apresentação!!... 
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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.”                                         

–  

(“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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___________________ 

    
 

E. d´Espérance (Senhora F. O.) & Rei Luis IX 

de França (Vivaldo P. S. Filho). 

____________ 

   Quando nada mais temos a acrescentar sobre este 

empolgante e primoroso tema das Almas Gêmeas, a 

não ser deixarmos a recomendação a todos e todas 

que nos leem para que prossigam em suas próprias 

investigações, já que este assunto se estende ao 

Infinito, pois que o Santo Espiritismo é a Doutrina 

Eterna de Jesus. 
 

   Viva o Consolador Prometido. 
 

  (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 27 de janeiro de 2017) 
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   Nota do médium: Segundo eu pude observar pelas 

suas emanações áuricas, de um tom rosa-suavíssimo e 

delicadíssimo, as deste grande Mensageiro das Altas 

Esferas, ele tem um coração profundamente amoroso, 

deixando-me entrever um último pensamento seu, que 

era de orientar-nos que, antes de entrarmos em 

contendas ideológicas e partidárias, mesmo que seja em 

nome de Jesus, particularmente a respeito dEle, 

precisamos, acima de tudo, nos amar uns aos outros de 

maneira enternecida e profundamente sincera, com a 
mesma Verdade que Ele nos deixou.  
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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 27 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 28 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, 



                     Livro # 28: “Um Novo Amanhecer – Vol. 3” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 200 

Ed. e-book: 
2017-21 

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 08/2021, do belo Livro: “Um Novo 

Amanhecer – Vol. 3”. 
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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). 
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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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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 grade Espírito de 

D´Espérance, foi realizada nos dias 28 & 29/01/2017,  por 

conta da Assistência dos Amigos Espirituais que integram a 

Caravana de Luz do Espírito da Verdade, o que resultou em 

mais esta peça de graciosa beleza espiritual. 
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Ainda e sempre BISONHO  

1)  Amorosa Benfeitora! Tratar com a senhora num 

diálogo tão direto, quanto informal, de maneira 

que deixemos os nossos leitores e leitoras a 

vontade para pensar e imaginar o que desejarem 

a partir de suas respostas, faz com que eu me 

sinta até um tanto envaidecido (risos), por poder 

transmitir ao Mundo Material as suas impressões 

acerca da vida e da morte, quando sabemos que 

muitos dos seres reencarnados ainda continuam 

a compreender uma Entidade da Luz como se 

fosse alguma personalidade inacessível ao 

homem ou a mulher comum, grupo ao qual me 

integro por força de minha acanhada condição 

moral, somente pairando em templos magníficos 

de beleza e de paz da Vida Maior como anjos 

alados sem qualquer disposição em nos aceitar 

a enorme pequenez e a profunda ignorância, nos 

relegando dramaticamente às trevas de nós 

mesmos..., quando, na grande verdade, vocês, 

os Espíritos Celestiais do Senhor, estão sempre 

à disposição dos que mais sofrem e dos que mais 

desejam por esse contato amigável e sempre 

muito afetuoso. 
 

Então, lhe deixo a vontade para nos trazer as 

suas primeiras reflexões em torno do assunto 

que ache mais conveniente abordarmos. 
 

R- Meu Deus! Como as suas palavras me 

enchem o coração de alegria, contaminando a 

minha alma inteira com essa sua sabedoria, 

querido André Luiz!...  
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É tudo muito certo, não há um Espírito Superior 

que, podendo, ou lhe sendo permitido, não 

venha aos infernos da Terra Material com a 

intenção de socorrer e de aliviar a quem, de 

verdade, pede por alívio e socorro em nome de 

Nosso Senhor, visto que cada criatura na face do 

mundo terreno não desconhece o seu Caminho, 

a sua Verdade, e a sua Vida, como manifestação 

de Deus em cada um de nós mesmos, pois que 

a força e o poder de Jesus vibra no Espírito de 

cada criatura sobre a face deste mundo ainda de 

provas e expiações. 
 

E é exatamente sobre as ‘Provas e as Expiações’ 

das pessoas, de uma maneira mais geral, que eu 

desejaria falar neste momento, claro, se o amigo 

assim achar conveniente. 
 

2)  Por qual motivo a querida Amiga pretende se 

manifestar primeiro sobre esses dois assuntos, o 

das provas e o das expiações? 

 

R- Naturalmente, que por conta da minha atual 

experiência sobre a vida do Planeta Terra, já que 

me encontro reencarnada no interior das Minas 

Gerais, no Brasil. 

 

3)  Mas a senhora (risos – pelo fato de ela desejar 

um bate-papo informal, sem qualquer cerimônia 

de parte a parte!!...) tem conhecimento de que 

outros Espíritos Superiores também se 

encontram reencarnados no solo do Brasil, 

particularmente grandes mulheres que no 

passado da Terra foram grandes heroínas da 

Mediunidade, ou mesmo da vida Cristã, não 
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necessariamente dentro de nossa abençoada 

Causa Consoladora, não é isso? 
 

R- A situação deles ou delas, quanto a minha 

mesma, em particular, é de estarrecer qualquer 

coração mais afeiçoado às verdades sublimes do 

Evangelho de Jesus... Posso lhes garantir que 

nenhum de nós, ou nenhuma de nós, pelo menos 

até o presente momento, pegou uma arma de 

fogo ou branca para assassinar alguém, mas, 

indiscutivelmente, estamos numa situação de 

lamentar, pois a vida terena tem feito de cada 

um de nós, ou de cada uma de nós, Mensageiros 

do Cristo com especificas tarefas dentro do 

Consolador, pessoas quase que exclusivamente 

voltadas para as suas necessidades pessoais, 

muito mais que para as necessidades da tarefa 

que, antes da atual reencarnação, assumimos 

como proposta de Vida Eterna para o mundo 

inteiro, pois que cada uma de nossas ações no 

bem, no cumprimento das nossas obrigações 

espirituais, certamente que também haveriam 

de levantar e soerguer dezenas, centenas, 

milhares, e, quem sabe, até milhões de pessoas, 

por meio da luz do sublime AMOR, bendito e 

misericordioso, não o amor que geralmente 

nutrimos pelas coisas da vida passageira, mas 

pelo amor sincero e devotado que faz com que o 

mundo inteiro se ilumine... 
 

Perdoe-me ter que sugerir a derrocada moral de 

outros Espíritos que não o meu, embora o meu 

esteja no começo dessa fila de pobres criaturas 

necessitadas, urgentemente, de uma Regressão 

de Memória, para que todos nós, sem distinção,  

possamos vislumbrar alguma gota de esperança 
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pela própria alegria, e já proporcionada a alguém 

no nosso passado, remoto ou próximo, como 

ferramenta de impulso do Espírito de cada um 

de nós, para o nosso futuro, pois que o nosso 

presente está deixando muito a desejar dentro 

dessa proposta santificante do Mundo Maior em 

nos Elevarmos um tanto mais pelo cumprimento 

de nossas pequeninas, médias, ou gigantescas 

missões... 
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É certo, caro amigo, que não devemos jogar 

pedras no esforço de quem quer que seja, mas 

o problema está exatamente ai, neste aparente 

“esforço” que muitos de nós, homens e/ou 

mulheres, temos dito empreender no que diz 

respeito ao cumprimento de nossas tarefas 

espirituais, seja em família, socialmente, ou, 

muito particularmente, nos relacionamentos 

românticos... E é exatamente neste pequeno e 

muito significativo contexto existencial, sim, pois 

que nenhum Espírito se Elevará à Deus sem, 

antes, participar e cooperar na Elevação Moral 

de sua eterna personalidade-gêmea, segundo a 

brilhante interpretação de , em “O 

CONSOLADOR” (por Chico Xavier/pela Editora 

da FEB), enfim, se não tomarmos pé da situação 

vamos continuar seguindo em queda acentuada, 

e muitas vezes irreversível. 
 

Mas, esse nosso alerta, em tom quase formal de 

desabafo, deve ser direcionado a todos e a todas 

que estão encarnados no planeta, pois que são 

ensinamentos postos aqui como uma forma de 

avivar-nos a mente, de todos, sem distinção de 

crença ou classe social, raça ou cultura, 

nacionalidade ou opção sexual, quando vemos 

que todos nós estamos pecando pelo excesso de 

zelo às convenções sociais e mesmo religiosas, 

claro que nos utilizando deste clichê-psicológico 

para não caminharmos pelos caminhos certos e 

seguros da Vida Moral com Jesus. 
 

Se estamos morrendo a morte espiritual por 

conta do tétrico materialismo, não há como 

afiançar a vitória do Espiritismo, pelo menos 

não em breves dias...  
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Eu sei muito bem, meu estimadíssimo André, 

que estas são palavras que cortam o nosso 

coração pela viva autenticidade, mas não 

podemos fechar os nossos olhos para a ingrata 

situação em que vivem a grande maioria dos 

religiosos do Planeta, particularmente a dos 

irmãos e irmãs espíritas, que deveriam estar 

zelando muito mais pela causa de Jesus do que 

pelas suas próprias contas bancárias, quando 

vemos o mundo religioso terreno de agora, sem 

distinção de credo, embora aqui salvaguardado 

algumas raras exceções, se apresentar como um 

conjunto tétrico de criaturas desejosas de 

compactuar com o luxo e com as mordomias de 

um mundo que haverá todos e todas de deixar 

para trás logo que as suas mortalhas de células 

materiais baixarem o portal escuro da morte 

carnal, nem sempre feliz, ou, pelo menos, muito 

triste para todos aqueles e aquelas que não 

desejaram, ou não estão sabendo aproveitar a 

benção da vida terrena como oferta sublime e 

graciosa de Crescimento Imortal. 
 

Mas, como íamos dizendo, até mesmo os 

Espíritos mais graduados estão vivendo uma 

situação de vexame nesta atual encarnação, é 

claro que não por falta de vontade espiritual, já 

que, intimamente, os seus Espíritos choram e 

clamam por justiça, amor, e caridade para todos, 

mas é que a vida humana tem lhes transformado 

o caráter sério e arrojado numa gelatina moral 

que, se não tomarem o devido cuidado, desde 

já, se transformará numa água maldita e suja 

que não poderá lavar as suas almas, muitas 

vezes sublimes e com historias pregressas 

carregadas de verdadeiros exemplos de 
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heroísmo, por séculos à frente, quando terão 

que recapitular estas mesmas tarefas e missões 

em condições, talvez, bem mais difíceis, já que 

a tendência mais materialista e exclusivista, 

separatista e profundamente egoísta da vida no 

Orbe, para onde provavelmente retornarão no 

futuro, vem se acentuando e se alastrando como 

uma verdadeira praga, dispondo os seus 

habitantes, como um todo, a uma experiência 

carnal cheia de tormentosas aflições, como 

temos podido verificar pelos noticiários da mídia 

nacional e internacional da Terra. 
 

Por enquanto, somente isto temos a dizer aos 

nossos leitores, que, cremos, procurarão retirar 

de nossas pequeninas palavras alguma centelha 

de Fé e de Esperança para as suas vidas, não se 

esquecendo de que é somente pela Caridade que 

salvaremos os nossos próprios Espíritos do 

terrível monstro do orgulho e do egoísmo. 
 

Que o Bom Deus salve a Terra, concedendo-nos 

sabedoria, paz, e amor, para que possamos dar 

cumprimento às nossas tarefas, particulares e 

coletivas, no seio da humanidade. 

________________ 

   Nos sentimos felizes e satisfeitos pela manifestação 

desta grande Mensageira, que, também, tem lutado 

para cumprir a sua missão planetária. 

_________________ 
 

Entrevista Concedida ao Espírito André Luiz,                   

no Lar do médium Vivaldo P. S. Filho,                                                           

em 28 & 29 de janeiro de 2017. 
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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 
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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 Livro de # 26 _____ 

___Em Comemoração aos seus 20 anos de Ininterruptas Tarefas 

na Mediunidade com Jesus Cristo (1996-2016)____ 

   
 

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

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

www.vivaldoespiritismo17.com.br 

facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo  

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

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

INTERESSADOS: INTEIRAMENTE “GRATIS”!                                                

Podemos apenas dizer: Glória a Deus nas Alturas! 
 

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

 

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

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

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

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

nosso próprio coração no conteúdo da obra original: 

 

“Um Novo Amanhecer – Vol. 3” 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

_________________ 

  

- 1ª. versão:  01/2017. 

- 2ª. versão, Revista & Ampliada: 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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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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O Médium CHICO XAVIER 

 

______________________________ 

Francisco C. Xavier 
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BY A FALANGE DA VERDADE 

_________________ 

 

UMA OBRA PRODUZIDA EM HOMENAGEM A TODOS OS 

MENSAGEIROS E MESAGEIRAS DO MUNDO MAIOR QUE, DE 

UMA MANEIRA OU DE OUTRA, TRAVAM GRANDES 

BATALHAS CONSIGO MESMOS PELA VITÓRIA DO 

EVANGELHO NO MUNDO CARNAL, JÁ QUE CADA “VOLTA”               

É SEMPRE MUITO OPEROSA E DIFÍCIL. 

André Luiz 
BY ANDRÉ LUIZ/A FALANGE DA VERDADE – SEM FINS LUCRATIVOS.                                     

– 1ª. Versão: 01/2017. – Revista & Ampliada: 08/2021. 


