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Allan Kardec 
O INCOMPARÁVEL MÉDIUM DA 

CODIFICAÇÃO ESPÍRITA 

 

Pelo Espírito W. Krell 
___ ___ 
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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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___________________ 

“Longe de vocês os desencorajamentos, longe de 

vocês as incertezas que entravam, é preciso vencer. 

Vocês vencerão! É preciso chegar. Vocês chegarão, 

não só porque serão auxiliados, mas também 

porque vocês o quiseram!” 

  

– Lacordaire                                                         

(Sra. W. Krell, REFLEXOS DA VIDA ESPIRITUAL, cap. 65, 

Tradução de Maria Lucia de Carvalho, 2ª. edição,                                  

pela Editora CELD, 2010).                      

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

 

Veneranda (Santa Isabel de Aragão) 

Francisco Cândido Xavier 

Elizabeth d´Espérance 

Adolfo Bezerra de Menezes 

André Luiz (pseudônimo do Dr. Carlos Chagas) 

Cárita (pseudônimo de Santa Irene de Atenas) 

São Paulo (Apóstolo) 

Erasto (no lugar de Emmanuel) 

Santa Clara de Assis 

____________ 
 

 

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

 
 

"MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS - 

Relatos de um Médium Espírita" 

_______________________ 
 

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

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

_______________________ 
 

PREFÁCIO – Pelo Médium Carlos A. Baccelli 
 

MEDIUNIDADE ENTRE OS DOIS MUNDOS 
 

No campo da mediunidade, cada médium com sua 

condição receptiva, quanto cada espírito com a sua 

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

que se articula entre os Dois Mundos, na qual 

espírito e médium se complementam, por serem 

interdependentes. 

A obrigação de estudar e de conhecer compete 

tanto ao médium quanto ao espírito, pois um não 

pode, de maneira absoluta, suprir a deficiência do 

outro. 

Neste livro, que devemos ao esforço sincero do 

confrade Vivaldo, devotado seareiro da Doutrina 

Espírita, nos deparamos com inúmeras informações 

hauridas em outras fontes e experiências por ele 

mesmo vivenciadas no cotidiano de seus labores 

mediúnicos com Jesus. 

Temos certeza de que esta obra será de grande 

utilidade para todos os estudiosos do tema em 

pauta – Mediunidade –, descortinando novos 

horizontes à compreensão de muitos. 

Conforme temos dito noutras oportunidades, se o 

Espiritismo carece de ser estudado como Ciência do 

Espírito que é, a Mediunidade precisa igualmente 

ser estudada como sendo um de seus ramos mais 

importantes de especialização. 

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

requisitar, cada vez mais, a participação consciente 

e responsável do medianeiro no intercâmbio entre 

os Dois Planos da Vida. 

Sobretudo, permanece-se na expectativa de que o 

médium espírita continue fiel ao “dai de graça o que 

de graça recebestes”, pois tanto o conhecimento do 

Espiritismo quanto o exercício da mediunidade não 

fazem qualquer sentido, sem que se volte para 

nossa necessidade inadiável de renovação íntima. 

_______________________ 
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Nota explicativa por Vivaldo P. S. Filho: 

Este comentário trata-se do "Prefácio" da nossa 

primeira obra mediúnica, "MEDIUNIDADE EM DOIS 

MUNDOS/AMOR, SEXO E OS VARIADOS ASPECTOS 

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

Espíritos de Elizabeth d´Espérance, Francisco Cândido 

Xavier & Adolfo Bezerra de Menezes, prefácio este 

assinado pelo eminente médico e benfeitor 

desencarnado (cirurgião-dentista) Dr. Odilon 

Fernandes, em 23 de março de 2009, durante reunião 

íntima nas dependências do "Lar Espírita Pedro e 

Paulo", em Uberaba/Minas Gerais, companheiro das 

lides espíritas com enorme serviço prestado à causa do 

Consolador Prometido nas terras do Cruzeiro. 

Atualmente, o Espírito Odilon Fernandes, trata-se de 

um valoroso Instrutor da Vida Maior especialista em 

Mediunidade e na Vida Espiritual e autor de várias 

obras de alto valor doutrinário sobre estes temas, com 

a primeira delas pela lavra mediúnica de Baccelli 

("Mediunidade e Doutrina", IDE - Instituto de 

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

inesquecível médium mineiro Francisco Cândido Xavier. 

Quanto ao médium Dr. Carlos A. Baccelli, atualmente 

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

10 em parceria psicográfica com Chico Xavier, e 

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

o Chico, o Baccelli atualmente é considerado um                 

dos maiores biógrafos no Brasil do                                 

Apóstolo da Mediunidade. 

_______________________ 

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

basta que o interessado vá diretamente para o específico link: 

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

 

http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus/bio?fbclid=IwAR2_Ss8Rk73jw7-pyHjclL5WLXxKQuASeTKJ1qf5gU49nfH6iEVWAIGdcNs
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Luís IX (Poissy, 25 de abril de 1214 – Tunes, 25 de agosto de 1270), mais 

conhecido como São Luís, foi o Rei da França de 1226 até sua morte e 

um santo da Igreja Católica. Era filho do rei Luís VIII e da rainha Branca de 

Castela, que governou o reino como regente até São Luís adquirir                                

a maioridade.  

Luís IX de França – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org) 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Poissy
https://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/1214
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tunes
https://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1270
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_monarcas_da_Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_VIII_de_Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Branca_de_Castela
https://pt.wikipedia.org/wiki/Branca_de_Castela
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_IX_de_Fran%C3%A7a
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Apresentação # 1- São Luis 

   

Servidores do Cristo! Detêm-te na senda. O Mestre 

aguarda de todos nós o mais profundo de nosso 

amor e a mais dedicada de nossa atenção, diante do 

trabalho gigantesco a que fôramos chamados à 

servir e à dar o melhor de nós, numa causa que 

haverá de ser vitoriosa, independente das 

agruras do caminho e das intrigas e artimanhas 

daqueles e daquelas que não medem esforços, 

infelizmente, para tentar apagar as Luzes do 

Consolador, particularmente, nas terras do Cruzeiro. 

Sejamos unidos!... Assim, mais fortes e mais 

decididos, sairemos vencedores do bom combate 

que se trava entre os agentes da ignorância e os 

servos humildes de Jesus Cristo, quando, ao final 

da luta, poderemos todos agradecer ao Pai Celeste 

pela glória de podermos servir, na Caridade, numa 

causa que foi iniciada pelo grande                                  

Medianeiro da Nova Era, Allan Kardec!!... 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                        
(Salvador/BA, 08 de fevereiro de 2018) 
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_______________ 

Nota do médium em 16/06/2021: 

   Aqui, como se sabe, temos um fenômeno psíquico de 

Animismo, quando o ser reencarnado, ou médium, traz 

uma mensagem do seu próprio Espírito, de alguma 

personalidade anterior a atual, isto se dando num 

momento de transe, mais ou menos profundo segundo 

as condições de cada sujeito. 
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Auta de Souza[1] (Macaíba, 12 de setembro de 1876 — Natal, 7 de 
fevereiro de 1901) foi uma poetisa brasileira da segunda 

geração romântica (ultrarromântica, byroniana ou Mal do Século), autora de Horto. 

Escrevia poemas românticos com alguma influência simbolista, e de alto valor 
estético. Segundo Luís da Câmara Cascudo, é "a maior poetisa mística do Brasil". 

Auta de Souza – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org) 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Auta_de_Souza#cite_note-1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maca%C3%ADba
https://pt.wikipedia.org/wiki/12_de_setembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1876
https://pt.wikipedia.org/wiki/Natal_(Rio_Grande_do_Norte)
https://pt.wikipedia.org/wiki/7_de_fevereiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/7_de_fevereiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1901
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poetisa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Romantismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ultrarromantismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lord_Byron
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mal_do_S%C3%A9culo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Horto_(Auta_de_Sousa)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Simbolista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_da_C%C3%A2mara_Cascudo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Auta_de_Souza
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Apresentação # 2 – Auta de Souza 
 

 

QUERIDA M., AMIGA QUERIDA DE DEUS!... 

A NOSSA VIDA MAIS ALÉM 

TEM MIL MODOS DE SER GANHA, 

MAS O MAIS EXCELENTE, 

ACREDITE NISSO, 

É NA LUZ DO AMOR... 
 

NÃO INSINUANDO-NOS GRAÇAS 

CELESTES COM OBJETIVOS PASSIONAIS, 

MAS COM VIVA ALEGRIA NO CORAÇÃO, 

QUE NOS MANDA E NOS CONDUZ AOS 

CÉUS, 

POR TERMOS SIDO BENIGNOS... 
 

AMANDO A TODOS COMO MANDA 

A DIVINA MELODIA EVANGÉLICA, 

TENDO O CRISTO COMO O GUIA  

SEGURO DE NOSSAS AÇÕES, 

QUE NOS PEDE CORAGEM NO BEM 

E FORÇA NA RENOVAÇÃO!... 

 
 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 29 de janeiro de 2018) 
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_______________ 

Nota do médium em 16/06/2021: 

 

   Esta, trata-se de uma Mensagem espontânea desta 

grande poetisa desencarnada, que foi endereçada a uma 

jovem senhora de nossas relações em Salvador, na 

Bahia, quando devemos aproveitar para informar ao 

nosso leitor e leitora que este Espírito já psicografou por 

meio de Chico Xavier, como veremos no grandioso 

Livro: “PARNASO DE ALÉM-TÚMULO”, pela Editora 

da FEB, que foi a sua primeira obra literária pela 

psicografia. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



          Livro # 68: “Allan Kardec – Vol. 1” – Espírito W. Krell/Vivaldo P. S. Filho 
 

 14 

Ed. E-book:  
2018-21 

 

 

 
Santa Filomena (século III) é santa virgem e mártir, cuja veneração pela Igreja Católica Apostólica 

Romana iniciou-se em meados do século XIX. O pouco que se sabe de sua vida chegou 

à Igreja através de revelações privadas, que teriam sido recebidas pela Serva de Deus Maria Luisa 

de Jesus (1799-1875) em agosto de 1833, na cidade de Nápoles. Essas revelações, por obediência 

ao seu diretor espiritual, foram transcritas e a veracidade de seus escritos foi atesta pelo Santo 

Ofício (atual Congregação para a Doutrina da Fé) em 21 de dezembro do mesmo ano. 

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

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_III
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica_Apost%C3%B3lica_Romana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica_Apost%C3%B3lica_Romana
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revela%C3%A7%C3%A3o_divina#Revela.C3.A7.C3.A3o_p.C3.BAblica_e_revela.C3.A7.C3.B5es_privadas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Servo_de_Deus
https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1poles
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inquisi%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inquisi%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Congrega%C3%A7%C3%A3o_para_a_Doutrina_da_F%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Filomena
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Apresentação # 3 – Santa Filomena 

   Espíritas! Acima de todas as circunstâncias 

humanas, precisamos estar conscientes de que 

somos irmãos, sim, todos, verdadeiramente, irmãos 

em Jesus Cristo, e por esta razão, tão clara quanto 

as estrelas cintilantes do firmamento, não há como 

nos recusarmos uns aos outros, deixando-nos 

entregues ao orgulho de seita ou de crença, 

devotando-nos de maneira aterrorizante ao 

despenhadeiro da morte espiritual, pois segundo a 

mensagem Evangélica: o fogo do inferno há de nos 

aguardar as carnes se não operarmos dentro de 

nosso Espírito a cirurgia da boa vizinhança (Mateus 

13:10-23), da compreensão e da tolerância,                

bem querendo a tudo e a todos!... 

   Precisamos semear, semear as boas relações, 

procurando viver em paz e em harmonia com 

todos, independentemente de nossa escolha 

religiosa, política, social, científica, ou cultural, 

fazendo de nossas vidas um pequeno reino divino, 

onde todos possam se refrescar pelo desejo sincero 

de ser realmente feliz!...  

Evidentemente, minhas criaturas irmãs, que não 

pedimos mais do que possam realizar em forma de 

gentileza e carinho, ternura e afeto, mesmo porque 

seria um grande e grave desperdício de tempo, 

força, e energia, tentarmos realizar o Reino dos 

Céus nos corações imprevidentes e desajustados da 

Terra, que, apesar de todas as formas de 
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advertências e alertas para o Bem Maior, que são 

dadas pelos Mensageiros Divinos de todos os 

tempos e de todos os Céus, e mesmo por meio de 

nossos pequeninos e particulares óbolos de boas 

intenções, continuam seguindo por desfiladeiro 

abaixo, como se nada mais lhes interessassem ao 

Espírito senão a passagem que lhes levem, em 

definitivo, ou quase isso, para o terrível convívio de 

Satanás, esquecidos de que somente Jesus Cristo 

Salva-nos, e de que somente Jesus Cristo é o Poder 

para acalmar todas as nossas tormentas íntimas. 

 

   Agradeçamos ao Pai Celestial por já termos a 

noção de existência pacificada pelo Espiritismo, 

que nos ampliam os horizontes à Mundos Mentais 

cada vez mais condizentes com a alegria                          

da Vida Perfeita. 

Oremos por todos, inclusive por nós mesmos, é o 

que vos peço, não esquecendo-nos também de 

vigiarmos, já que as trevas andam a nossa espreita, 

aguardando por algum vacilo de nossa parte. 

 (Espírito)                                       

Vivaldo P. S. Filho (médium)                         

(Salvador/BA, 10 de fevereiro de 2018) 
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_______________ 

Nota do médium em 16/06/2021: 

   Aqui, uma vez a gente tendo feito a sua Revisão & 

Ampliação, vimos como esta querida Benfeitora da Vida 

Maior é atenta e curiosa em relação ao que eu mesmo 

vou, aqui e ali, produzindo pela mediunidade, ficando 

claro para mim que ela, ao mesmo tempo que é muito 

disciplinada quanto ao aspecto visual do que vamos 

produzindo, também se apresenta fluidicamente como 

um verdadeiro colchão de carinhos, apupos (físicos!!) e 

afagos ao meu próprio Espírito. 

   Ela fica como que bailando de um lado ao outro de meu 

corpo material. 
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Vivaldo ao receber a 1ª. Dose da tão aguardada vacina contra a 

covid-19, em Salvador/BA, no dia 03 de junho de 2021. 

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 ,                                   

na lembrança Evangélica do: “DAÍ DE GRAÇA O QUE DE GRAÇA 

RECEBESTES.”                                                                                                                                                                                        

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

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Humberto_de_Campos_(Maranh%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1886
http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus/bio
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Apresentação # 4  

   

José F. da S.! Meu irmão, Ferreira! amigo e 

cunhado do coração, seja lá como for as fotos 

acima, tiradas pela gentileza de sua grandeza 

espiritual, visto que nós dois sabemos que você 

aparece como Assistente em uma das obras de 

ANDRÉ LUIZ, psicografadas por Chico Xavier, 

enchem o meu coração de alegria, evidentemente 

que não pela minha face, ou o meu talhe físico, que 

são muito pobres, quase miseráveis, mas por eu 

estar feliz da vida na produção do nosso mais novo 

Livro mediúnico: "ALLAN KARDEC - O 

Incomparável Médium da Codificação Espírita", pela 

generosidade da , que espero em 

Deus venha à lume em nosso ‘Site Espírita’ o mais 

breve possível...  

Gratidão, sempre, a você e à minha querida e tão 

amada irmã Morgana!!! 

(Salvador/BA, 11 de fevereiro de 2018) 
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_______________ 

Nota do médium em 16/06/2021: 

   Aqui, diferentemente do que vimos na Apresentação 

de # 1, não mais verificamos a , 

mas a minha atual personalidade se manifestando, se 

bem que, sob o quadro da Evolução-Anímica, vamos 

vendo que um pensamento está intrinsicamente 

associado ao outro, passado & presente, e até o do 

futuro de todas as criaturas, visto que não há como, em 

essência, vermos uma coisa pode estar completamente 

desconectada da outra, de maneira que devemos nos 

ater a uma muito adequada observação que foi feita pelo 

sábio Espírito ODILON FERNANDES, pelo competente  

médium Carlos A. Baccelli, em uma de suas belíssimas 

e envolventes obras, a que nos diz: “A rigor, tudo é 

mediunidade”. 
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_________________ 

 

   

 
    

Como das vezes anteriores (especialmente nos 

Livros de # 41, 42 & 43) teremos como convidado 

de nosso Sistema de Decodificação a figura ímpar 

do próprio Codificador do Espiritismo, Allan 

Kardec, quanto a da sua seguinte reencarnação 

como Chico Xavier, quando veremos as suas 

ligações doutrinário-chaves com as tarefas 

passadas-presente-futuras de: 

Todos envolvidos numa mesma cadeia de 

acontecimentos matemáticos consequentes, 

absolutamente universais, deliciosamente 

intrigantes quanto milagrosos na Obra do 

Espiritismo, como autênticos Sinais & Códigos 

Secretos de Deus da Terceira Revelação! 

 

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

de Allan Kardec, no século XIX. 

____São Luis IX (9) ____                                         

E a 9ª. Esfera Espiritual da Terra 

(Arte em geral ou Cultural e Ciência) 
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                                          Allan Kardec 
              O INCOMPARÁVEL MÉDIUM DA 
                        CODIFICAÇÃO ESPÍRITA 

 

Com André Luiz & Espíritos Amigos 

 

Pelo Espírito W. KRELL 

& Vivaldo P. S. Filho (Médium)                                                           

 

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

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

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

o Espiritismo, capítulo XV, FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO). 



          Livro # 68: “Allan Kardec – Vol. 1” – Espírito W. Krell/Vivaldo P. S. Filho 
 

 25 

Ed. E-book:  
2018-21 

 

    

Carmem Miranda & Elvis Presley. 

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

“Allan Kardec – Vol. 1”, foram capturadas em fontes 

diversas da Internet e em obras da literatura espiritualista. Por isso, 

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

utilidade pública, por força da Caridade, por conta do sentimento de 

solidariedade e fraternidade, desprovido também de qualquer 

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

qualquer lucro financeiro. 
 

1a versão: 02/2018 by Vivaldo P. S. Filho 

OBRA REVISTA & AMPLIADA EM 06/2021. 

   Este Livro, que tem a Autoria Espiritual de W. Krell 

& Espíritos Amigos, vem complementar as obras 

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

fazem referência à atual Missão do Espírito de São Luis 

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

Codificação foi o Presidente Espiritual da “Sociedade 

Espírita de Paris”, orientando de mais perto os 

sagrados serviços de Allan Kardec junto à Falange da 

Verdade.  
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______________ 
 

NOTA ESPECIAL DO MÉDIUM: 
 

      Segundo os dados (virtuais) que produzimos à época 

sobre esta específica obra (# 68), a sua publicação em 

nosso se deu no dia 14/02/2018, porém, 

uma vez a gente voltando a lhe observar por estes 

mesmos dados (virtuais), verificamos que os seus 

backups (originais), do Livro (68), em questão, foram 
perdidos, ou pelo menos não encontrados, ficando 

apenas para uma possível conferência histórica e/ou 

doutrinária dois arquivos (Word & PDF) de 23/02/2018, 

de qualquer maneira servindo para conferencia. 
 

     
 

As capas: da 1ª. versão, de 02/2018 & da 2ª. versão, de 06/2021. 
 

   Aqui, vamos fazendo a sua Revisão & Ampliação, 

segundo este backup opcional de 2018!! 
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EM COMEMORAÇÃO DOS                                 

164 ANOS DO ESPIRITISMO                           

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

 

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

Espíritos em 1857. 

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

trabalho precisa continuar”... E dentro desse ritmo 

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

obra deles mesmos, que não pode ter solução de 

continuidade!... 
    
 

 Quem desejar reproduzir partes de meus livros 

mediúnicos, poderão o fazer sem impedimento 

algum, apenas solicitamos a generosidade de citar a 

nossa específica obra como a fonte de consulta. 
 

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

 

   Rogamos aos nossos amigos leitores que queiram nos 

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

fazer o melhor de minhas forças. 
 

 

   
 

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

 
    

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

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

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

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

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

 
                                               

   Meus irmãos de caminhada! Esta é uma regra que deve 

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

, pois não há como 

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

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

_______________ 
    

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

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

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

 

– Neio Lúcio 
 

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

 

O Médico-Amigo de Chico Xavier! 

  

Prezado amigo Vivaldo, 

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

leitores” que estão trabalhando nas Universidades. Dentre 

muitas delas como, por exemplo, a USP; na de Juiz de Fora 

e a de Minas Gerais, existem grupos estudando a 

Espiritualidade À LUZ DA MEDICINA...  

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

se levantarão contra o seu livro por nele existirem obras 

polêmicas, que alguns irmãos “ainda não devidamente 

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

– ELIAS BARBOSA                                                  

(Comentário antes de sua desencarnação prematura,                                                   

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

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

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

A NOVA CIÊNCIA DA “NUMEROLOGIA ESPÍRITA” 

APREGOA NÃO APENAS A OBSERVAÇÃO FRIA E PURA 

DOS NÚMEROS E DOS CÁLCULOS NA DECIFRAÇÃO 

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

INSERIDOS NA BÍBLIA SAGRADA E NA LITERATURA 

ESPÍRITA DE ALLAN KARDEC E FRANCISCO C. 

XAVIER, PARTICULARMENTE, MAS UMA 

RACIONALIDADE TODA ESPIRITUAL, QUE ENVOLVE 

SENSIBILIDADE E SENTIMENTO, MORAL E ÉTICA, 

RELIGIÃO E RELIGIOSIDADE, QUE SÃO AS 

FERRAMENTAS IDEAIS PARA QUE POSSAMOS AFERIR A 

AUTENTICIDADE DOS FENÔMENOS DA REENCARNAÇÃO 

PROGRAMADA & “MÚLTIPLA”, PELOS PROCESSOS 

NATURAIS DA LÓGICA E DA SABEDORIA, DO 

CONHECIMENTO E DA EDUCAÇÃO, SEMPRE FRUTOS DE 

UMA MENTALIDADE SADIA, DE UM CORAÇÃO PURO,                 

E DE UMA ALMA CARIDOSA.  

     

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

(Salvador/BA, 24 de julho de 2015)                                   

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

cujas diversas partes foram tratadas 

separadamente, depois coligidas num corpo 

metódico, quando puderam ser reunidos 

materiais suficientes. Esta parte da ciência 

espírita mostra desde já que não é uma 

concepção sistemática individual, de um homem 

ou de um Espírito, mas produto de múltiplas 

observações, que tiram sua autoridade da 

concordância existente entre elas.” 

   

–  

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

1866, Introdução ao estudo dos fluidos espirituais, 

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

O destaque no texto de Kardec é nosso. 
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Mais uma “Pequena” Nota Especial do 

Médium Vivaldo P. S. Filho 

 

Vivaldo Filho concedendo uma entrevista à conceituada jornalista 

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

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

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

   O Espírito Allan Kardec, que é o nosso mais 

graduado Benfeitor Espiritual – muito embora ele tenha 

preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica como 

Chico Xavier, às vezes, e segundo as circunstâncias 

psíquicas que envolvem cada comunicado, ou seja, a 

depender da natureza mental e emocional do diálogo, faz 

questão de se fazer perceber com a personalidade marcante 

do grande Codificador do Espiritismo, o que naturalmente 

me deixa completamente envolvido pela emoção e pela 

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

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

Nova Ciência da “Numerologia Espírita”, se 

constitui tão somente de um simbólico apêndice, um detalhe 

mesmo, devotado ao interesse de expressar uma 

vestimenta nova, ou antes, uma roupagem atual, e 

específica, da já conhecidíssima “Numerologia”, 

reconhecendo ele o caráter muito particular, quanto muito 

valoroso, desta emblemática Ciência dos Números, que 

acreditamos, tanto eu mesmo quanto os meus amorosos 

Amigos Espirituais, ser um belo veículo de averiguação das 

ainda Desconhecidas e Grandes Verdades da Criação 

Universal, dentro das suas disciplinas particulares e 

especializadas. 

 

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

Especial do Médium 

   

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

e atuantes Benfeitores Espirituais da Vida Maior, embora ele 

tenha preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica 

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

circunstâncias psíquicas que envolvem o comunicado, ou seja, 

a natureza mental e emocional do diálogo que vamos mantendo, 

quanto doutrinária, faz questão de se fazer perceber com a 

personalidade do grande filósofo grego Pitágoras, o Pai da 

Numerologia, COM A INTENÇÃO DE NOS ILUSTRAR 

ACERCA DAS INÚMERAS POSSIBILIDADES DO PSIQUÍSMO 

HUMANO-ESPIRITUAL, DANDO-NOS A CERTEZA DE QUE 

OS NOSSO ESPÍRITO, ESTEJAMOS ENCARNADO OU 

DESENCARNADO, EM DETERMINADAS CIRCUNSTÂNCIAS 

E SITUAÇÕES, POSITIVAMENTE, PODEM ACESSAR O SEU 

PASSADO PRÓXIMO OU MESMO MUITO REMOTO, MESMO 

QUE ESTE PASSADO REMONTE AOS MILÊNIOS DO TEMPO 

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

intelectualizados, mas embrutecidos pela maldade, mesmo que 

temporária seja essa maldade, também tem como acessar as 

suas ou mesmo as nossas INÚMERAS memórias pregressas, 

quando, neste caso particular, procuram devassar determinados 

conhecimentos arquivados e mantidos de maneira quase 

mecânica em determinadas regiões do nosso corpo caloso que 

tenhamos assimilado no tramite natural de nossa evolução 

intelectual, levando em consideração que muitas fraquezas 

morais e emocionais que aparentemente já foram esquecidas 

por nós também possam ser de seus interesses, imediatos ou 

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

apresentado pela Nova Ciência da “Numerologia 

Espírita”, segue apenas o ritmo natural da Evolução do 

Conhecimento, que está sempre sujeito a novas interpretações 

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

sem que haja a absoluta necessidade de lhe reformular os 

conceitos básicos. 

 

   Neste nosso caso, apenas apresentamos uma roupagem 

atual, num competente corpo de Doutrina Decifratória, da 

eficiente Numerologia de Pitágoras, reconhecendo, ele, o 

caráter muito particular, quanto muito valoroso, desta Ciência 

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

do grande Instrutor EMMANUEL, pela psicografia de Chico 

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

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

 ___________ 

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

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

obra mediúnica: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – A Revelação do 

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

apresentamos uma importantíssima opinião do grande 

médium Chico Xavier sobre o tema da Numerologia: 

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

Reencarnação Programada, ou seja, aquela seguindo 

princípios de origem Superior, atentem para a importância do 

extrato que retiramos da obra “Chico Xavier: encontros no 

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

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

traz uma verdadeira pérola de Emmanuel (por Chico Xavier) 

para uma melhor compreensão de nossos apontamentos à luz 

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

informações acima, lembrando ainda que o extrato a seguir foi 

encontrado dias após a elaboração do texto acima. Vejamos: 

P – Pessoalmente, e por experiência própria, acredito na 

influência dos números na vida das pessoas, ou da 

comunidade. A Bíblia contém citação freqüente de certos 

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

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

dado setenta vezes sete, o Apocalipse cita o número 7 

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

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

em si um mundo vasto de significações, que demanda estudos 

adequados com a supervisão de especialistas do assunto. Não 

disponho de elementos para confirmar ou negar as assertivas 

das autoridades que se manifestam nessa área de 

investigações espiritualistas. Guardo, porém, a convicção de 

que, em nosso renascimento já trazemos, por inspiração dos 

Benfeitores Espirituais que nos assistem, a influência dos 

números de que estejamos necessitados para que a vida nos 

conceda o melhor que sejamos dignos de receber. E isso 

acontecerá, até que possamos conquistar a numerologia como 

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

médium: Os grifos são meus. 
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_____________________ 

 

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

confirmação da verdade.” 

– Santo Agostinho (354–430 d.C.) 

_____________________ 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aur%C3%A9lio_Agostinho
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_______________ 

Me constrange pensar que os nossos amigos do moderno 

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

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

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

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

(Salvador/BA, 04 de dezembro de 2015) 
 

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

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

gota de luz ou cada rastro de sombra que tenha semeado 

ao longo de seu próprio caminho. 

– Emmanuel                                                  

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                         

(Salvador/BA, 12 de março de 2014) 
 

Por mais confiável que seja a fonte de pesquisa, 

jamais poderá ser a única. 

Espírito Allan Kardec                                      

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

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

vida física atendem aos seus deveres com exatidão, retomam 

pacificamente os domínios da memória, tão logo se 

desenfaixam do corpo denso, reentrando em comunhão com os 

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

continuidade do serviço de aperfeiçoamento e sublimação que                   

lhes diz respeito.” 

- Instrutor Druso 

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

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

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

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

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

comentário do benfeitor Druso é nosso). 

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

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

muito próxima da realidade a que está subordinado os variados 

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

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

Salvador/BA, 19 de junho de 2014 

“Continuando a nos apoiar na observação, fazemos filosofia experimental 

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

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

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

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

e sempre se esforçará por preencher as lacunas que possam 

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

apogeu da verdade absoluta.” 

– Allan Kardec 

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

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

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

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

LIBERDADE, COMO O PRÓPRIO SENHOR NOS CONDIZIU HÁ MAIS 

DOIS MIL ANOS ATRÁS, PELA SUBSTÂNCIA ETERNA DA MENSAGEM DO 

EVANGELHO. 

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

NO SEU FRONTISPÍCIO: 

... 

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

INADIÁVEL DE RECOSNTRUÇÃO DE NOSSAS MÚLTIPLAS 

PERSONALIDADES, QUE AINDA TEIMAM EM CONTINUAR SE 

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

DE SELVAGERIA, DE CORRUPÇÃO E DE PROFUNDO EGOÍSMO, DE 

DISCORDIA E DE INSANAS MAUDADES, QUE SE MANIFESTAM ATRAVÉS 

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

EXTERNO OU PELO UNIVERSO INTEIRO, NO QUAL SE COSNTITUE O 

NOSSO PRÓPRIO ESPÍRITO, CRIADO TODO IMORTAL E 

COMPLETAMENTE LUZ, ASSIM COMO O NOSSO PAI CELESTIAL: 

SEREMOS (REALMENTE!) FELIZES!!! 

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

 

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

A nossa sincera homenagem à minha preciosa mãezinha:                                                                

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

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

  
                  1973                        Século XXI 

 

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

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

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

Em nome dos meus Benfeitores Espirituais dedico esta obra à 

minha querida mãezinha Maria Isaura C. Cabral.  

– Vivaldo P. S. Filho 

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


          Livro # 68: “Allan Kardec – Vol. 1” – Espírito W. Krell/Vivaldo P. S. Filho 
 

 46 

Ed. E-book:  
2018-21 

 

___________ 
 

 
 

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

nosso Lar sendo fotografada.                                                                                              

___________ 
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O Espírito Dr. Inácio Ferreira Interpreta a  

“Numerologia Espírita” 

       

   A “Numerologia Espírita” nada mais é que o 

desenvolvimento natural do Espiritismo, pois não se dá ao luxo 

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

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

Céu as claridades dos “SINAIS” SAGRADOS DE DEUS, 

invariavelmente, inseridos em todo o ecossistema de vida planetária, 

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

devassemos a intimidade da maneira matematicamente correta, 

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

Cândido Xavier, especialmente estas, pela própria natureza dos 

seus inquestionáveis méritos mediúnicos quanto científicos, 

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

   

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

encarnados no mundo possam se balizar da melhor maneira possível 

diante das inumeráveis incógnitas do Mundo Oculto e do Plano 

Material, também. 

 

   Não temos dúvidas de que todo o nosso labor mediúnico, 

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

do nosso meio doutrinário, pois se consideramos o Espiritismo 

uma Doutrina fundamentalmente Evangélica, não podemos nos 

esquecer de que Allan Kardec a conduziu também de 

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

do nosso Livro # 16: “ELVIS & AMIGOS VOL.2”, 

com a devida adaptação para este Livro de W. Krell & 

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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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__ 

   Nada mais refrescante para os nossos corações, 

na condição de dos seres da 

Terra, do que ver as coisas caminhando, seguindo à 

frente, embora as circunstâncias e as condições de 

trabalho nem sempre sejam as melhores entre os 

nossos irmãos e irmãs terrenos e as de seus Guias 

da Vida Maior, já que todos nós estamos na luta pela 

perfeição de nossas Almas, tendo como pano de 

fundo as nossas próprias arestas morais, que mais 

do que antes precisam serem aparadas, já que o 

momento é realmente de crise, como bem nos 

afiançou d´Espérance no Livro # 4: “CIÊNCIA DOS 

ESPÍRITOS – A Revelação do Amor”. 

   E como não poderia ser diferente, vamos vendo o 

nosso Vivaldo P. S. Filho dando prosseguimento 

à sua inesgotável tarefa mediúnica, basicamente de 

AMOR, quando, ao lado de seu querido Benfeitor 

ANDRÉ LUIZ, vai dando ao Plano Material a 

, como 

sendo ela: 

, enriquecendo a 

Ciência Humana pelo sentido fundamental do AMOR 

REAL, aquele que pensa nos outros antes de pensar 

em si mesmo, como Jesus nos orientou. 

  Por outro lado, temos a palavra luminosa da grande  

, que foi uma das grandes médiuns 
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de Allan Kardec no século XIX, a que psicografou as 

belas mensagens de Cáritas, ela mesma em estado 

de Emancipação Mental, em fenômenos maravilhosos 

de Animismo, aqui ofertando todo o seu carinho e 

reverência ao Espírito do Codificador da Doutrina em 

forma de lindas mensagens que procuram honrar a 

MEMÓRIA deste Incomparável Servidor do Cristo. 

   Meus amados irmãos e irmãs de causa Cristã!... 

Continuemos lutando pacificamente pela causa da 

Terceira Revelação, mostrando ao mundo que 

sempre vale a pena buscar uma vida melhor para 

todos.  

 

                                     
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 14 de fevereiro de 2018) 
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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: 
 

   Depois do Espírito Chico 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 

__________ 
 

  

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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____ ____ 

 

 

“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.” 

– Odilon Fernandes (Espírito)                                                                                                                           

(Pelo médium Carlos A. Baccelli, em Uberaba/MG, mensagem esta realizada como 

Prefácio do Livro # 1: 

, pelas faculdades psíquicas de Vivaldo P. S. Filho). 
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CAPÍTULO # 1 

Uma Vida Dedicada 

ao Amor 
   Minhas amigas & amigos leitores! 

   Vamos seguindo adiante, ?!..., 

apaixonadamente, sempre procurando vivenciar os 

exemplos de desprendimento e de lealdade ao 

inesquecível Mestre, da mesma maneira como ele se 

posicionou diante da sua vida e ao lado dos que, de 

alguma maneira, lhe presenciaram o destemor pelas 

causas, verdadeiramente, Evangélicas, pois, 

antes de cogitarmos por alguma Espiritualidade em 

nós mesmos, não há como não nos comovermos e 

nos associarmos aos princípios que nos foram 

ofertados por Jesus Cristo, dando oportunidade para 

que outros, também diante de nós e ao nosso lado, 

assim como ocorreu com Kardec, possam, em 

alguma medida, já se ajustarem ao pensamento 

Cristão, que, embora atualmente esteja algo 

desfigurado em sua essência, da maneira como lhe 

vemos ser tratado por irmãos e irmãs que assumem 

o compromisso com a leviandade, ainda faz e haverá 

de fazer brilhar nos corações simples e amorosos da 

nossa Casa Planetária a sede incontida por Amor, 

Justiça e Caridade!... 
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   Precisamos de força, coragem, e de determinação, 

para que venhamos a executar esta bela tarefa, por 

enquanto ingrata, diante dos incontáveis desmandos 

das criaturas encarnadas, da Espiritualização de todo 

o nosso Planeta, começando pela limpeza em nossos 

próprios corações: de todo mal! 

   Claro, minha gente, que não devemos ter uma 

confiança exagerada em nós mesmos de maneira que 

cogitemos de nosso Espírito alguma infalibilidade 

diante do compromisso que temos abraçado desde 

épocas recuadas da existência planetária, entretanto 

faz-se necessário que aprendamos com o Mestre de 

Lyon a verdadeira sugestão para o , 

retirando de nosso acanhado coração a resistência 

necessária para que as nossas tarefas atuais, pelo 

menos, sejam mais vitoriosas que nas reencarnações 

pregressas. 

 
O Túmulo de Allan Kardec, em Paris, França. 
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   , e viverá sempre entre aqueles e 

aquelas de nós que, realmente, lhe persegue o 

exemplo e o próprio destino, reverenciando à Deus 

em primeiro lugar, e honrando a este incansável 

trabalhador da causa do Cristo com a mais sincera de 

suas intenções. 

 

   Estamos contigo, !! 

   Pela graça de Deus, haveremos de sentir a sua 

presença gloriosa e amiga na trajetória de nossa 

pequenina vida humana, sempre buscando em seus 

exemplos de bondade e serviço a nossa força para 

seguirmos, com Cristo, por Caminhos Mais-Acima. 

(Salvador/BA, 2018)                                                      
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   Nota de Veneranda: Já faz alguns meses que a nossa 

querida Benfeitora W. Krell, que fora, também, a 

reencarnação de Santa Irene de Atenas (o Espírito 

CÁRITA), deixou o seu corpo material por meio de uma 

bem sucedida: , ficando 

ele alojado por um outro Espírito Elevado, pois havia 

cumprido com a sua missão no corpo carnal no qual 

estava habitando na Terra Material desde o seu atual 

nascimento, estando ela, nos dias de hoje, plenamente 

desencarnada e atuando na Vida Espiritual Maior em 

benefício dos espíritas, particularmente por estes, em 

decorrência da extrema desvalia moral em que se 

encontram, ou nos encontramos de uma maneira geral, 

oferecendo-nos a bela lembrança de Francisco C. Xavier, 

que deixou a marcante sentença para toda a comunidade 

Cristã-Espírita, isto quando ele ainda se encontrava 

reencarnado no nosso Plano Material: “Os espíritas 

estão desencarnando mal.” (isto, segundo os seus 

amigos mais próximos.). 

   Quanto ao nosso estimado Vivaldo P. S. Filho, nesta 

sua mensagem, a despeito de sua belíssima e rica 

bagagem espiritual – Entendamos que mesmo os 

Espíritos Superiores, quando transitam pela Terra dos 

mortais, em uma ou outra circunstância, poderá vir a cair 

em tentações, sem que isto lhe entrave de maneira 

definitiva a marcha ascendente na direção da Grande 

Imortalidade, sendo ele capaz de realizar a façanha de 

se reerguer em tempo, antes da sua nova passagem 

pelo túmulo... Isto, evidentemente, que variando de 

servidor do bem para servidor do bem, pois a própria 

narrativa bíblica nos dá inumeráveis exemplos de 

elevados servidores da causa de Deus que caíram e não 
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se levantaram mais, pelo menos na sua corrente 

reencarnação!!... –, foi, ele, Assistido mediunicamente 

por inúmeras Entidades da Luz para compor o seu 

texto de abençoadas considerações morais em torno da 

figura ímpar do Codificador do Espiritismo. 

 

   A nossa reencarnação na Terra Material, ou no Mais 

Além, sempre será uma oportunidade única de 

aprendermos pela experiência.  

   Confiemos. 
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___ ___ 

 

Umas das mais importantes médiuns de Allan Kardec, no 

nascer da Doutrina dos Espíritos, que foi a autora 

mediúnica da doce e terna .  

– Vivaldo P. S. Filho (O médium) 
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CAPÍTULO # 2 

Uma Vida Dedicada 

ao Trabalho 
   A nossa causa é das mais meritórias e santas desde 

a época do Cristianismo nascente, porque aqui não 

estamos apenas enunciando a promessa de Jesus de 

realizar nos corações humanos a certeza de uma Vida 

Após a Morte, que tem sua verdade nas palavras do 

Divino Mensageiro de Nazaré, basta-nos estudar com 

atenção o Evangelho e verificaremos, deslumbrados, 

como o Senhor delineou para o Plano Material esta 

certeza por manifestações retumbantes dos mortos: 

‘Moisés e Elias’!...  

   Evidentemente, meus caros e minhas caras, que 

diante deste colossal deslumbramento metafísico, 

inquestionável para o verdadeiro povo de Deus, 

não há quem possa duvidar de que o Reino do Cristo, 

pelo menos por enquanto, não é deste mundo, já que 

os Seres Espirituais, mais sábios e mais bondosos, 

vivem e transitam em e por Planos Dimensionais  

maravilhosos, absolutamente Mais-Além!..., Então, 

como íamos dizendo, esta causa que abraçamos trata 

de deixar, para as gerações futuras da Terra, a fé de 

que todos e todas devem ter no próprio serviço de 

renovação íntima, sentimental & intelectual, enfim, 

trabalhando pelo bem de todos e de todas, e não 
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somente por si mesmo, ou pelos seus parentes e seus 

amigos mais próximos, tendo na figura de Allan 

Kardec o exemplo maior de tenacidade Elevada, já 

que, ele, como nenhum outro 

, soube incansavelmente trabalhar, 

trabalhar, e trabalhar na Caridade, pela certeza de 

que o Vida haveria de lhe acender ao próprio coração 

a fornalha que soube apagar com a própria coragem, 

destemido que fora diante de um clero fanatizado, 

ainda cuspindo o fogo da terrível fornalha medieval, 

e nada mais justo do que, agora, lhe enderecemos a 

nossa mais devotada estima, compreendendo que 

para sermos um bom trabalhador do Cristo, e com 

Ele, não basta apenas sermos humildes e leais à Ele, 

mas, também, , senão a grande 

tarefa se findará ainda no nascedouro das nossa boas 

intenções. 

   Trabalhemos, resistindo às tentações de todos os 

momentos, sob o peso da louca paixão pelo 

negativismo e pelo materialismo, que, a rigor, 

são a mesma coisa, que ainda encobre e vem 

alucinando a maioria das mentalidades do Mundo, 

por outro lado que sendo brandos e pacíficos, embora 

sem perder a com a Causa que 

o Codificador deixou para as gerações que haveriam 

de se seguirem a dele. 

W. Krell (Espírito)                                   

Vivaldo P. S. Filho (médium)                           

(Salvador/BA, 12 de fevereiro de 2018) 
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   Nota do médium: Particularmente, eu fiquei meio 

desconcertado por ver que esta querida Benfeitora 

considerou Kardec o mais destemido dos cristãos, 

embora, de nossa parte, reconheçamos que houve 

inumeráveis servidores da causa de Jesus que, também, 

trabalharam muito e deram a própria vida pela vitória do 

Evangelho sobre o mundo. 

   Então, veio o sinal de nossa querida Veneranda: “Allan 

Kardec, além de ter trabalhado pela causa de Jesus no 

Consolador até o esgotamento total de suas forças 

físicas, vindo a desencarnar do coração, quase sem nada 

materialmente, praticamente dependente de sua fiel e 

esposa, creiam, teve de lutar até contra os seus próprios 

irmãos e irmãs de crença espírita, e podemos dizer que 

não existe nada pior na vida de um cristão-espírita, 

sincero e devotado, do que ter de se deparar com outro 

cristão-espírita, este, sonso e desleal, que vivem sempre 

à espreita de suas/nossas possíveis falhas.” 
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   Parece-nos, que a Mensagem acima, de , tem 

fundamento mesmo, pois quanto mais inteligente mais 

astuto o espírita tem se tornado... E quanto mais culto, 

mais tem ele sido causa de queda a si mesmo, esquecido 

de que o AMOR ‘sempre pode mais’ do que todo o 

conhecimento do mundo. 
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CAPÍTULO # 3 

Na Esquina de 

Paris 
   Certa vez, ao deixar a loja sob os cuidados de um 

companheiro, foi Allan Kardec ao encontro de uma 

distinta senhora, de aspectos agradáveis e formais, 

desejando lhe entrevistar quanto ao fato de estarem 

ambos sendo tão perseguidos por reconhecidas 

personalidades da cultura e da sociedade da época, 

deixando claro para ele que ali se tratava de alguém 

da nobreza parisiense!... 

   - Boa tarde, cara senhora, vim o mais rápido que 

pude para lhe atender o desejo, embora de minha 

parte esteja sempre interessado em servir a todos, 

sem distinção de classes ou de credos!... – Diante 

dessa alfinetada cordial, a sua interlocutora assumiu 

uma posição de evidente humildade e reverência.  

   - Meu bom senhor! Para mim, que me encontro 

numa situação de desconforto, pois apesar de 

professar esta preciosa nova fé espírita, tenho ainda 

que me reservar ao máximo para que outros de meu 

grupo familiar não venham a me colocar na mesma 

condição dos lunáticos, que acreditam, eles, fazerem 

parte desta Doutrina, para nós, que já lhe 

conhecemos a fundo, tão bela e tão atraente para os 
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corações daqueles e daquelas que, por enquanto, 

precisam sofrer para resgatar as suas imensas faltas 

passadas... Evidentemente, que eu preferiria me 

encontrar com você em uma outra situação, e não na 

condição de uma aparente perseguida judicial, mas 

sabe lá o que Deus espera de nós nestas provas 

ardentes de nossa convicção espírita!!... – Kardec 

deu um leve sorrido, endereçando a aquela jovem 

senhora o seu próprio coração, amigo e cordial, 

vivamente convencido de que se ele, ali, parecia 

estar entre os grilhões do olhar doce e meigo dela, 

não ficava sem perceber o grande desgosto que 

aquela mulher, bela e atraente, sentia por não ter 

condições de lhe compartilhar a sábia companhia, 

sem receios, em plena avenida. 

   Conversaram sobre quase tudo em: O livro dos 

espíritos, que acabara de sair do forno, e uma vez 

esgotados os breves minutos de singular respeito 

mútuo, chegaram juntos à conclusão de que se o 

Espiritismo vinha aclarar como um raio divino os 

destinos do Mundo Material, eles dois, modestos 

discípulos de Jesus Cristo, por enquanto, nada mais 

podiam realizar do que acender uma pequenina luz 

na vida deles mesmos. 

   Por isso, caros espíritas: Avante!! 

 

W. Krell (Espírito)                                           

Vivaldo P. S. Filho (médium)                         

(Salvador/BA, 12 de fevereiro de 2018) 
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   Nota do médium: Segundo esta bela Autora, não há 

qualquer necessidade de exumarmos a identidade 

original dessa doce criaturinha de Deus, de cabelos 

louros e fartos e olhos azuis como se fossem duas 

pérolas forçadas no Céu, exatamente pelo fato de, ainda 

hoje, a sua descendência ser completamente aversa às 

questões que dizem respeito ao Espiritismo, infelizmente 

tendo sido ela, ao seu tempo, a única ovelha desgarrada 

da família. 

 

   Pode parecer estranho para alguns e algumas que isso 

ocorra ainda hoje em relação a nossa santa Doutrina, 

mas eu mesmo tenho sido alvo da desconsideração de 

determinadas criaturas, homens e/ou mulheres, que 

professam o catolicismo e/ou o protestantismo, 

principalmente pelo fato de estarmos afiançando, em 

alto e bom som, por meio dos nossos singelos Livros 

mediúnicos e de pesquisa (virtuais), que somos a 
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reencarnação do , quanto a do 

, por exemplo!... 

   (Risos). 

_________________ 

Nota do médium em 19/06/2021: 
 

   Precisamos compreender a situação da nobre senhora 

que foi ao encontro de Kardec como um fato que ocorre 

ou vem ocorrendo com muitos de nós, quando, ainda 

hoje, nos sentimos algo perseguidos ou desconsiderados 

pelo fato de professarmos o Espiritismo, e olha, minha 

gente, que estamos vivendo em pleno século 21, e ainda 

assim somos, muitas vezes, levados a não declinar a 

nossa crença em determinados meios sociais, pelo 

menos não tocarmos no assunto, simplesmente por 

vermos ou pressentirmos que as pessoas, aqui e acolá, 

poderão nos desconsiderar, visto que, pelo fato de 

lidarmos com os “mortos” (que, geralmente, estão muito 

mais Vivos do que nós todos que nos encontramos na 

Vida Material!!), não desejam um contato mais estreito 

ou sequer de alguns minutos de conversa com a gente, 

e isso tudo derramado com olhares de repulsa e grave 

reprovação, mesmo que discretas, pelo fato de hoje em 

dia ser um delito, ou crime, agredir as demais pessoas 

por conta de sua religião ou crença religiosa. 

   Neste casos, em relação aos espíritas, precisamos de 

tempo para que possam se sentir mais seguros diante 

destas circunstâncias dolorosas para o seu coração, sem 

que lhes enderecemos a nossa reprimenda pela falta de 

coragem diante do mundo farisaico de hoje em dia, até 

porque isto será sempre uma questão de fórum íntimo 
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para cada criatura, ser ou não ser espírita, se identificar 

ou não como um espírita, sem contar que, de nossa 

parte, na condição de espíritas, não podemos e nem 

devemos forçar a natureza de ninguém com os princípios 

que foram apresentados por Allan Kardec, não é mesmo 

minha gente?!... 

   Mas, em todo o caso, como uma forma de reflexão 

para todas as criaturas, vejamos como lidar com estas 

questões de ‘fórum íntimo’ de cada um, isto, claro, 

segundo a palavra do Senhor, e segundo o momento e 

as circunstâncias: 

_________________ 

   “Porque qualquer de mim e das minhas palavras se 

envergonhar, dele se envergonhará o Filho do homem, 

quando vier na sua glória e na do Pai e                                 

dos santos anjos.”  

– Jesus (Lucas 9:26) 

(“Bíblia Sagrada”, pela tradução para o português por João 

Ferreira de Almeida, Sociedade Bíblica do Brasil, 2ª. Edição, 

do ano de 1993, com impressão de 1999).                  

_________________ 

   Como disse-nos em sua Mensagem acima esta querida 

e muito amada Benfeitora: Espíritas, Avante!! 
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CAPÍTULO # 4 

Estamos 

Precisando de 

Kardec 
   É absolutamente indiscutível, que a vida humana 

esteja passando por circunstâncias e situações que 

estão nos desconcertando diante da nossa irmandade 

divina, quando a maioria dos seres terrenos 

mais se atiram pedradas e canivetes do que 

beijos e afagos, principalmente nesta época em que 

Momo impera glorioso em seu carnaval de loucas e 

dantescas paixões, se alastrando mentalmente por 

todas as regiões do Globo, como se todos estivessem 

se movimentando por entre feras e bestas 

sanguinolentas e deprimentes, altamente perigosas, 

construindo para si mesmos terríveis destinos, 

somente comparáveis aos tenebrosos infernos 

literários e/ou cinematográficos da vida terrena, isto 

porque estes têm conseguido produzir na mente e 

nos corações desprevenidos da Terra Material, por 

exemplo, visto que do Lado de Cá os temos, uma 

imagem tão monstruosa destes ambientes de horror, 

de mundos atrasadíssimos, que nada mais justo do 

que aqui valorizarmos os seus autores literários e/ou 
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cinematográficos, lhes reverenciando o esforço, 

claro, embora nem sempre bem intencionado, 

diga-se de passagem!... 

   Quando pensamos em todas as pessoas que se 

cativam tanto aos ambientes quanto às conversações 

deprimentes, aquelas sem qualquer valor real para o 

nosso Espírito, vamos também nutrindo em nosso 

coração o desejo ardente, e sempre necessário, de 

trazermos à memória dos espíritas encarnados, 

principalmente entre estes, pois parecem terem 

esquecido do quanto tem sido realizado de bem à 

humanidade pelo Consolador, a preciosa lição de 

Allan Kardec, revivendo algumas de suas vitórias, 

principalmente a de ter ido a campo empunhando a 

bandeira da santa Caridade, não apenas a da 

Caridade Material, mas a da Caridade Moral, a que 

diz respeito a nossa iluminação interior, pois não 

podemos deixar de recordar aqui a palavra do grande 

benfeitor de Chico Xavier, Emmanuel, ao afiançar-

nos: “O homem precisa mais de luz do que de 

pão.” (em: “O CONSOLADOR”, pela FEB). 

   Façamos como o inesquecível Mestre francês, 

concorrendo uns com os outros apenas na disputa de 

quem haverá de amar mais, e de quem, também, 

servirá mais!!... 

W. Krell (Espírito)                                          

Vivaldo P. S. Filho (médium)                         

(Salvador/BA, 12 de fevereiro de 2018) 
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   Nota do médium: É inquestionável que entre os 

milhões de foliões da melancólica-alegria carnavalesca, 

no Brasil ou no exterior, há incontáveis pessoas de bem 

que, a despeito de toda a baixeza que ai impera, sob o 

efeito de drogas licitas e/ou ilícitas, e relações sexuais 

sem controle algum por parte do coração elevado, estão 

tentando ser felizes no ambiente onde, antes de tudo, 

reina a liberação total dos sentidos físicos e materiais, 

entretanto, segundo tenho podido observar pela minha 

própria clarividência mediúnica e efeitos físicos, não 

existe possibilidade espiritual alguma de que toda essa 

louca farra dos sentidos humano-espirituais possa estar 

associada ao que existe de mais elevado na vida mental 

das criaturas, pelo menos não enquanto estas criaturas 

da Terra Material, às quais eu naturalmente me incluo, 

não aprenderem a viver a Arte e a Cultura, o Lazer e a 

Música de maneira, verdadeiramente, esposada aos 

princípios da paz e do bem real, mesmo porque se nos 

dias comuns de nossa corriqueira experiência terrena eu 

tenho visto, de maneira absolutamente positiva, ou seja: 

de maneira plenamente lúcida e consciente, 

Dimensões espirituais degradantes e creiam que até 

mesmo aterrorizantes, sem comparação na linguagem e 

na imaginação simples de nossa existência planetária, 

perfeitamente limítrofes conosco, imaginemos como isso 

não virá a ocorrer, ou esteja ocorrendo, nos dias em que 

se comemora o carnaval?!... 

   Por esta época, a do carnaval, temos sofrido muito 

desde o começo do desenvolvimento de nossas humildes 

faculdades psíquicas, quando, uma vez tendo as nossas 

vibrações magnéticas se associado com as tarefas dos 

Seres Espirituais Mais Elevados, passamos a sentir e ver 

a natureza toda tenebrosa das vibrações emanadas pelo 
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campo mental, ou aura psíquica, da degradante festa de 

Momo, sempre nos constrangendo a sentir calafrios 

internos e externos, até que, finalmente, chegue o dia 

de quarta-feira de cinzas!... 

 

Moisés e Os Dez Mandamentos. 

Embora devamos ter toda a tolerância e paciência para 

com os nossos irmãos e irmãs terrenos que desejam se 

esgotar nestes tipos de festividades humanas – que 

também ocorrem, e em piores condições, no campo 

espiritual de nossas vidas!... –, não podemos aqui deixar 

de dar o nosso honesto e humilde testemunho 

mediúnico, observando ainda que eu, particularmente, 

na condição de um dos médiuns reencarnados com a 

missão de receber psiquicamente os Espíritos de Luz da 

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

Cultural e Ciência), tenho todo o interesse em ver, o 

quanto antes, a Cultura e a Arte da Terra se elevarem 

aos níveis da Verdadeira Paz e Alegria, aliás, como 

ocorre em Mundos Superiores. 
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   Mesmo porque, a minha própria experiência no campo 

da bebida e da farra humana, em passado não muito 

distante, me levou a confiar plenamente nas orientações 

dos Espíritos Amigos que, de alguma forma, sempre tem 

ilustrado a nossa Doutrina com orientações sobre este 

específico tema, a exemplo de André Luiz, no Livro: 

“CONDUTA ESPÍRITA”, pelo médium Waldo Vieira 

(Pela Editora da FEB), que, dentre outras coisas, pede 

para que nos mantenhamos afastados dos eventos 

carnavalescos. 

   Então, como seres reencarnados, embora conscientes 

de que somos Espíritos Imortais, precisamos elevar-nos 

emocionalmente para Regiões mais amplas moralmente 

do Infinito, principalmente por já estarmos vivendo a 

predita e ansiosamente aguardada época da: Transição 

Planetária, quando, certamente, só retornaremos ao 

Planeta Terra caso tenhamos cumprido com a nossa 

principal missão, que é a de nos iluminar pelo Amor e 

pela Instrução, segundo O Espírito da Verdade, 

recordando-nos de que o AMOR sempre poderá fazer 

mais!!... 
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CAPÍTULO # 5 

Kardec, o 

Incomparável Médium 

da Codificação Espírita 
      Devemos ter coragem para mudar, exigindo de 

nós mesmos, de nosso Espírito Imortal, a mais 

tenaz e destemida resistência contra o mal, 

venha ele de onde vier, também nos fortalecendo na 

luta diária na solução de todos os problemas que 

surjam diante de nós, sejam coisas que digam 

respeito ao nosso mundo íntimo, moralmente 

falando, ou ao nosso ambiente esterno, crendo 

fielmente em Deus que haveremos de chegar a uma 

solução para todas as angustias e pesares que nos 

assoma a experiência humana, independentemente 

se esta vitória chegará hoje, ou mais tarde!... 

   Sim, porque todos os problemas que dizem 

respeito aos seres encarnados na Terra Material, de 

alguma maneira, afeta aos Espíritos desenfaixados 

da roupagem carnal, já que vivemos e nos nutrimos 

uns dos outros, e uns pelos outros, por meio de uma, 

podemos assim dizer: vampirização sadia!... Em 

correntes permanentes de permutas vibratórias, 

fazendo-nos verdadeiros parceiros na Vida Universal 

com o Criador... 
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   E dentro deste esquema venturoso de realizações 

eternas, não podemos deixar de fora a figura singular 

de Allan Kardec, que foi o magnetizador excelente 

da ‘Terceira Revelação’, tendo sido ele mesmo: 

, 

contribuindo com os Seres Divinos desencarnados na 

execução da tarefa grandiosa de cura espiritual dos 

que, de alguma maneira, haveriam de se afinar com 

a nova proposta de Nosso Senhor Jesus para o 

mundo, evidentemente que, sendo ele, Kardec, o 

próprio Espírito da Verdade, que anteriormente 

havia se reencarnado com a personalidade de João 

Batista, quanto a de João Evangelista, como já 

sabemos, por força de uma muito bem sucedida 

, claro que obedecendo 

aos princípios da genética humano-espiritual, ou 

seja, 

, nada tendo de extraordinário ou 

milagroso em relação a nossa experiência com o 

Todo-Poderoso, como asseguraria ele mesmo, pela 

Doutrina, mais tarde, em relação aos formosos e 

múltiplos fenômenos da Mediunidade, a não ser pela 

certeza de sua Elevada condição moral!!... 

   Veneremos a Allan Kardec!! 

 

   W. Krell (Espírito)                                       

Vivaldo P. S. Filho (médium)                          

(Salvador/BA, 13 de fevereiro de 2018) 
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Nota do médium em 19/06/2021: 

   Sinceramente, eu não saberia neste momento afirmar 

qual a origem de, agora, eu ter sentido dentro de meu 

corpo um calafrio profundo, como se tivesse partido, por 

assim dizer, das entranhas de minha Alma, sempre 

muito respeitosa e reverente à Memória de Allan Kardec, 

quanto ao seu próprio Espírito, então, mas posso dizer 

que algo de diferente surge em qualquer um de nós 

quando passamos a nutrir sincera devoção, ou vocação, 

para o que realizaram estes grandes Espíritos de Luz, de 

maneira que o nosso próprio Espírito passa a se nutrir da 

força e do poder que emanam deles mesmos, como que 

nos deixando irmanados a poderes sublimes, fazendo 

com que nos sintamos vivamente entrosados com 

Mundos Espirituais que fazem parte da vida atual deles 

mesmos, mesmo que seja de uma maneira subjetiva, 

sem o auxílio mais direto de uma mediunidade mais 

ostensiva, quando, aí sim, possuindo a mediunidade em 

condições mais ou menos atuantes, haveremos de, sob 

determinados aspectos e condições, varrer visualmente, 

auditiva e fluidicamente (de maneira palpável!!), Planos 

de Vida próximos ou mais ou menos distantes de nossa 

acanhada e atual condição humana!!... 

   Que Oxalá seja louvado. 
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CAPÍTULO # 6 

Kardec, o 

Incomparável Médium 

da Codificação Espírita 

II 

   Allan Kardec, em todos os sentidos e sob 

todos os aspectos, fora, sem qualquer dúvida, o 

grande e inigualável 

, um Desbravador que, mesmo diante de 

tantas dificuldades e tantos movimentos contrários 

ao serviço de implantação do Pensamento Vivo de 

Jesus Cristo, restaurado pela Nova Revelação, deu o 

passo inicial para o movimento definitivo de 

Espiritualização de toda a Terra Material (5ª. Esfera), 

por exemplo, como sabemos, aos moldes da Boa 

Nova Do Cristo. 

   Não temos na história recente ou remota da 

Humanidade terrena, outra personalidade que, como 

um verdadeiro leão, somente que com as suas 

generosas garras talhadas na mais formosa 

sabedoria e passividade do Evangelho do Senhor, 

soube praticar o exemplo supremo, pela sua própria 
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existência material, do trabalho e do estudo 

constante e edificantes, quanto ininterrupto, pela 

Caridade, por mais que veneremos outras figuras 

que, também, lutaram bem e muito pela glória de 

Deus na face do Planeta.  

   Estas e outras façanhas do emérito Codificador do 

Espiritismo, vão sendo recordadas por cada um de 

nós, os Invisíveis, na companhia dos nossos leitores 

e leitoras, numa parceria entre médium e Espírito, 

que envolve muito amor e muita dedicação, num 

esforço audacioso de traçar algo da personalidade 

generosíssima de Kardec, embora em linhas gerais, 

muito minúsculas, visto que a sua riquíssima e 

extensa biografia espiritual haverá de ainda ser 

revirada nas Academias da Vida Maior sob o olhar 

atento da Espiritualidade Superior, que haverá de ser 

apreciada por todos aqueles e aquelas que realmente 

lhe dedicam veneração e profunda estima, por isso, 

aqui, apenas traçamos alguns breves momentos de 

sua encantadora trajetória moral, deixando de 

lado a sua capacidade psíquica, para que o seu 

modelo fundamental de lealdade ao Senhor ficasse 

um tanto mais evidente aos corações dos seres 

terrenos, numa experiência Entre os Dois Mundos 

carregada de Sentimento e Emoção!... 
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   E sob a ótica simplória do próprio medianeiro que, 

ao tempo do Codificador, mediante pedido insistente 

dos seus Amigos Espirituais, desencarnados e outros 

tantos reencarnados no solo do Planeta, aceitou o 

título de 

– como o !! –, 

evidenciando a sua humildade, é bem certo, mas 

também deixando ainda mais a sua marca de 

grande e obstinado batalhador das causas do 

Cristianismo, o que no passado longínquo das 

Cruzadas lhe valeu o testemunho pessoal pelo seu 

sangue e seu suor, quanto de suas lágrimas, sempre 

derramados Em Nome do Cordeiro de Deus...  

 

Kardec & Chico: Duas Almas, mas um só Espírito. 
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   Enfim, cedeu por extrema gentileza algo de seu 

precioso tempo e de sua carinhosa atenção, pois que 

tinha a escolha nas suas abençoadas mãos, numa 

tarefa extremamente interessante e esclarecedora a 

frente do Espiritismo nascente em meados do século 

XIX, embora pressentisse a grande carga de 

elementos astrais inferiores que haveria de 

compartilhar com o seu amigo Kardec, por força de 

uma descida prolongada nos fluidos terrenos, assim, 

seguindo de bem perto os passos já iluminados de 

Allan Kardec até o seu retorno ao Plano Superior 

após o seu desencarne em 1869, quando Kardec 

haveria de se preparar para o uma nova VOLTA ao 

plano das forças materiais, desta próxima vez, na 

vestimenta temporária do inesquecível Apóstolo 

mineiro: Francisco Cândido Xavier!!!... 

   Não poderíamos estar mais feliz e desejosa, de, na 

companhia dos nossos companheiros de Doutrina, 

apreciar o serviço de Decodificação que se segue, 

que, cremos, haverá de tornar-se um pouco mais 

claro e evidente o empreendedorismo deste grande 

Filósofo, Cientista, e Religioso, por ter sido ele, Allan 

Kardec, o MEDIUM EXCELENTE que personificou 

moralmente a Terceira Revelação, assim como já 

vinha fazendo em épocas anteriores da vida 

planetária, fazendo a vontade de Jesus em deixar 

para as demais criaturas, pela sua grandiosa obra, 

os inquestionáveis: 

. 

____________ 
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   Se Allan Kardec foi o Médium, podemos afiançar 

que São Luis de França foi o Amigo Espiritual que 

lhe manteve em contato permanente com o Mestre 

Jesus!!... 

   Um fora a rosa, o outro fora o perfume, enquanto 

que a vida material: os espinhos! 

 

   Que Oxalá seja sempre louvado. 

 

W. Krell (Espírito)                                          

Vivaldo P. S. Filho (médium)                         

(Salvador/BA, 13 de fevereiro de 2018) 
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   Nota do médium: Segundo pudemos deduzir da bela 

Mensagem acima, mais a frente algum médium 

reencarnado na Terra haverá ou poderá vir a receber 

psiquicamente a ‘Biografia Espiritual de Allan Kardec’. 

   Com relação ao fato da querida Benfeitora W. Krell ter-

nos afiançado de que Kardec fora o mais destacado 

Servidor de Jesus na História do Cristianismo, embora a 

reverência total que devemos nutrir pelas demais figuras 

que de alguma maneira se levantaram das sombras do 

mundo para difundir a Verdade do Evangelho, vejamos 

a palavra do Divino Mestre de Nazaré em relação à 

sua encarnação passada, a de Allan Kardec, como João 

Batista: 

_________________ 

“Em verdade vos digo: entre os nascidos de mulher, 

ninguém apareceu maior do que João Batista; mas o 

menor no reino dos céus é maior do que ele.”  

– Jesus (Mateus 11:11) 

(“Bíblia Sagrada”, pela tradução para o português por João 

Ferreira de Almeida, Sociedade Bíblica do Brasil, 2ª. Edição, 

do ano de 1993, com impressão de 1999).                  

_________________ 

   Cremos que a Obra de Allan Kardec, em sua extensa e 

profunda Literatura: Espiritual, Científica, Filosófica, e 

Religiosa, quanto a sua caridade para com os mais 

desfavorecidos do corpo e da alma, explica isto, por ele 

e por nós mesmos. 
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FIM DA PRIMEIRA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelos Espíritos W. Krell & André Luiz                                                     

Com   
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SEGUNDA 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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Carlos Justiniano Ribeiro Chagas (Oliveira, 9 de julho de 1879 – Rio de 

Janeiro, 8 de novembro de 1934) foi 

um biólogo, médico sanitarista, cientista e bacteriologista brasileiro, que 

trabalhou como clínico e pesquisador. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Oliveira_(Minas_Gerais)
https://pt.wikipedia.org/wiki/9_de_julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1879
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1934
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%B3logo
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde_P%C3%BAblica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cientista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bacteriologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pesquisa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Chagas
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CAPÍTULO # 7 

 

André Luiz Desvenda                                      

‘Os Códigos De Deus Do Espiritismo’ 

na Obra de Adelino da Silveira:                                                           

Kardec prossegue                  

________________ 

Baseado nos Números-Chaves: 4, 7, 8, 9, 10 & 17 
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   Voltemos ao tema que tanto tem chamado a 

atenção dos sérios estudantes de Espiritismo, que vai 

demonstrando fartamente como os Agentes da Luz, 

desde épocas recuadas da experiência planetária, 

foram divinamente inserindo por dentro da literatura 

humana específicos: 

, e mais 

recentemente tudo sendo hermeticamente ajustado 

no interior das Obras de Allan Kardec & Chico 

Xavier, embora na Bíblia Sagrada (Tradução 

Brasileira, pelo menos a de 2013, copyright 2010), 

também, os encontremos fazendo claridades sobre 

um caminho até então desconhecido pelos adeptos 

da Terceira Revelação, com isto fazendo com que 

o mundo espírita estremeça pela grandeza do Poder 

(Matemático) do Criador da Vida, que opera 

múltiplas e eternas ações ocultas, também, por meio 

da Ciência, da Filosofia, quanto da Religião Espírita, 

sim, porque também temos estes fatos & dados em 

outros campos do conhecimento da Terra, quanto do 

Além-Túmulo!... 

   Nota do médium em 19/06/2021: Até esta época, pelo 

ano de 2018, não havíamos ainda iniciado as nossas 

Investigações pela Decodificação Espírita à LUZ da: 

“Bíblia Sagrada”, pela tradução de João Ferreira de 

Almeida, em sua 2ª. Edição, do ano de 1993, com a 

impressão do ano de 1999, como veio a ser feito pelos 

nossos Benfeitores a partir do ano de 2021 (no Livro de 

# 135, com 201 págs.). 
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__________________ 

   Para o nosso médium-mentor, Vivaldo, e cremos 

que para os demais estudiosos do assunto em pauta, 

os fatos & dados da 

vêm se apresentando de maneira tão universal 

que não há como não se comover diante de tamanha 

carga de conhecimento acerca de um Esquema 

Numérico-Matemático que, absolutamente, atesta 

a realidade da 

, entretanto, vindo em modesto auxílio 

à venerável , aqui, estamos 

tratando especialmente da figura de Allan Kardec, 

embora São Luis IX seja sempre o ponto convergente 

de toda e qualquer tarefa de 

, já que a ele, Vivaldo, coube realizar 

esta interessante tarefa de decifração dos inebriantes 

Sinais & Códigos de Deus pelo Espiritismo, 

envolvendo-nos pela certeza inteligente de que os 

Céus comandam, sim, os nossos destinos, sem que 

isto possa ser um tipo de entrave qualquer ao nosso 

(aparente!) livre-arbítrio. (Risos). 
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_____________ 

   E a obra em estudo é por demais interessante, 

“KARDEC PROSSEGUE”, a 4ª. edição, pela Editora 

LEEPP, do ano de 2009, já que muitos de nós 

reconhece nela a própria digital de Francisco C. 

Xavier em relação ao fato de ter sido, ele mesmo, a 

reencarnação do Codificador da Doutrina, como já 

foi amplamente divulgado por alguns de seus mais 

fiéis amigos, os quais receberam dele mesmo, do 

Chico, exemplares deste enigmático livro com a sua 

pessoal dedicatória. 

___________ 

   Seria muito estranho cogitar em contrário, quando 

o querido Chico sabia muito bem que o seu autor, 

ADELINO DA SILVEIRA, aí tratava de afirmar que 

ele, ele mesmo, o Chico, realmente, era a VOLTA de 

Kardec!! 

    ___________ 

   Então, vejamos, por exemplo, o que vamos ter 

na Mensagem de # 17, que naturalmente sugere: 

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX): GENTE DEMAIS, 

que cai à página # 38... 

   A palavra-chave, aqui, logicamente que não 

poderia ser outra, senão: Chico, que naturalmente 

nos traz à lembrança a figura singular de Allan Kardec 

(“Kardec Prossegue”)... 
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- Numa contagem do começo do texto para o final 

desse mesmo texto, GENTE DEMAIS, a palavra 

Chico cai sobre a palavra de # 56. 

- Numa contagem do final do texto para o começo 

desse mesmo texto, GENTE DEMAIS, a palavra 

Chico cai sobre a palavra de # 16. 

   Pensemos da seguinte maneira: 

- 5 + 1 = 6. 

   Com isso, como se o Mundo Maior desejasse nos 

ratificar o fato numérico-chave, vemos aparecer por 

três (3) vezes seguidas: O exato mês (6) de junho, 

que marca o nascimento de João Batista, 

aquele que foi o precursor da vinda do Cristo de 

Deus, mais tarde vindo a reencarnar como Allan 

Kardec – segundo, também, por informação dada 

por seu filho do coração, o Dr. Euripedes Higino, 

na obra: , 

em 1ª. edição, Editora ANO LUZ, 2010. 

   Quando, de uma maneira inversa, os três (3) # 6 

aparecem como três (3) # 9: que numa lembrança 

racional, quanto lógica, nos direciona para os 

seguintes fatos-chaves que tem a ver com a atual 

Missão de , hoje na personalidade de 

Vivaldo P. S. Filho, o médium que atualmente traz 

para o Plano Material (5ª. Esfera), por exemplo, 

os FATOS & DADOS de algumas de suas belas Vidas 

Sucessivas pela : 
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OS ENIGMÁTICOS # 6 & 9: 

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

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

Filho iniciou e completou a primeira parte 

original da sua primeira (1ª.) obra pela mediunidade 

psicográfica, propriamente dita: 

, por Espíritos Diversos, e pela 

Coordenação dos Espíritos de Elvis Presley & Santa 

Clara de Assis, em homenagem ao precioso Livro: 

“VOLTEI”, do Espírito Irmão Jacob (por 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 auxiliado Vivaldo 

na produção dos Livros psicográficos (virtuais) que 

se dedicam a Decodificar o Espiritismo. 
 

   Quando também precisamos nos lembrar do título 

de família: São Luis IX (9) de França. 
______________ 

 

     

Vivaldo e a sua reencarnação passada como Luis IX de França. 
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______________ 
 

Vejamos a questão # 9, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

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

inteligência suprema e superior a todas as coisas?  

   “Tendes um provérbio que diz: ‘Pela obra se 

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

procurai o autor. O orgulho é que gera a 

incredulidade. O homem orgulhoso nada admite 

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

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

pode abater!” 

            O poder de uma inteligência se julga pelas suas 

obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a 

Natureza produz, a causa primária é, conseguintemente, 

uma inteligência superior à Humanidade. 

            Quaisquer que sejam os prodígios que a 

inteligência humana tenha operado, ela própria tem uma 

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

de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é 

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

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

destaques são nossos). 

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

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

Editora da FEB).                                   

________________ 
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________________ 

Vejamos a questão # 6, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

    O sentimento íntimo que temos da existência de 

Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de 

idéias adquiridas? 

   “Se assim fosse, por que existiria nos vossos 

selvagens esse sentimento?” 

         Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse 

tão somente produto de um ensino, não seria universal e 

não existiria senão nos que houvessem podido receber esse 

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

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

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

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

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

exemplares – 5/2013, tradução de Guillon Ribeiro,                           

pela Edição da FEB.                                                    

________________ 
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_____________ 

Como vemos, os têm os 

seus sistemas próprios de manifestação, 

cabendo ao bom investigador lhes perceber 

e lhes devassar os segredos! 

_____________ 

   Pelo menos, de uma maneira inicial, vimos o mês 

(6) de nascimento de João Batista está associado 

de maneira: Numérica, Literária & Editorial, ao nome 

de Chico, e isto é um dado-chave que não pode ficar 

de fora do nosso Esquema!!..., aliás, como todos já 

sabemos: “O acaso não consta dos desígnios 

superiores.” (André Luiz/Chico Xavier, FEB). 

   Conservemos em nossa mente o fato de que esta 

específica reencarnação de São João foi feita com 

uma outra, a de São João Evangelista, isto, por 

meio de uma – quando 

um único Espírito (re)encarna em dois (2), ou mais, 

corpos materiais diferentes durante uma mesma vida 

humana!! 

_____________ 
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   E neste momento da nossa investigação, voltamos 

para a presença de São Luis, este que, como já 

sabemos, foi o incansável 

, já 

que a sua entrada neste Esquema tem início 

exatamente na página utilizada pelo médium: Carlos 

A. Bacceli, um dos amigos inseparáveis de Chico 

Xavier (Allan Kardec) em Uberaba/MG, que lhe 

dedicou este específico exemplar do emblemático 

Livro: “KARDEC PROSSEGUE”, 4ª. edição, pela 

Editora LEEPP, profetizando em números-chaves a 

tarefa que Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX) haveria 

de começar somente três (3) anos mais tarde com 

a recepção do Livro original: “SÃO LUIS IX”, como 

veremos a seguir: 

   

A dedicatória do conceituado médium Baccelli endereçada à Vivado & 

Francisca (esta, ex-companheira do médium baiano). 
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____________________ 

Com data de 26-3-10... 

   Vejamos, então: 

- 2 + 6 = 8: O exato mês (8) de agosto da morte 

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

- 3 + 1 = 4: O exato mês (4) de abril do 

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

   Entretanto, leitor e leitora, continuemos brincando 

com a : 

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

P. S. Filho (São Luis IX). 

- 1 + 6 = 7: O exato mês (7) do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

- Nos # 6 & 4 (dos # 3 + 1): Temos a sugestão do 

ano de (19) 64, que foi o ano do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

_____________ 

   Então, pessoal, acabamos de Decifrar: 

10 DE JULHO (7) DE (19)64. 

O dia, mês e ano do nascimento 

de Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX) 

_____________ 
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__________________ 

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

forma septenária é por causa da perfeição que se 

celebra nos dons do Espírito Santo. Descansará - 

diz o santo profeta Isaías - sobre ele, o Espírito 

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

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

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

dos bem-aventurados.” 

    

– (Sermão 250, em Agostinho, Sermões para 

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

_________________ 
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   Pode o homem compreender a natureza íntima de 

Deus? 

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

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

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

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

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 

   

________________ 

    

   Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da 

matéria a causa primária da formação das coisas? 

   “Mas, então, qual seria a causa dessas 

propriedades? É indispensável sempre uma causa 

primária.” 
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   Atribuir a formação primária das coisas às propriedades 

íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, 

porquanto essas propriedades são, também elas, um efeito 

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

(Os grifos são nosso). 

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

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

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

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

________________ 

 

  É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? 

   “Não; Deus não permite que ao homem tudo seja 

revelado neste mundo.” 

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

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

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

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

Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                             

________________ 

 “Estendemo-nos um pouco no exemplo dos jogos, 

porque é um dos mais admiráveis e fáceis de verificar, 

pela possibilidade de multiplicar os fatos à vontade, em 

curto espaço de tempo; e como a lei ressalta do 

conjunto dos fatos, foi esta multiplicidade que 

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

ignorassem.” 

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

1868, A Ciência da Concordância dos Números e a 

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

cerca de seis (6) pessoas no Brasil com nomes 

semelhantes ao de Vivaldo, não absolutos, quando 

que, também, somente ele: nasceu às 15 horas 

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

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

1964.  

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

França) (re) nasceu no Hospital da “Sagrada 

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

à sua condição de principal Provedor Genético da 

Sagrada Genealogia do Cristo para o 4º. Milênio da 

Era Cristã. 
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_____________ 

 

 

Chico Xavier & Allan Kardec, o mesmo Espírito. 

_____________ 
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   Encerremos estes Estudos-Chaves do Livro: 

“KARDEC PROSSEGUE”, já que em oportunidades 

anteriores foram realizadas outras incursões nesta 

mesma obra, que absolutamente nos alinha uns com 

os outros, como se uma teia tivesse sido forjada por 

hábeis mãos de luz divina!... 

 

   O conteúdo doutrinário deste episódio de # 17, 

GENTE DEMAIS, nos remete à simplicidade pela 

qual nossa tarefa vem sendo desenvolvida, a conta 

gotas, sempre procurando primar pelo seu conteúdo 

Evangélico do que pela complexidade da letra, com 

grandes extensões Numéricas e/ou Literárias, com 

exceção de um ou outro Livro de nossa lavra, sim, 

porque trabalhamos sempre em Equipe de muitas 

Entidades, muitas vezes capazes de nos assombrear 

a mente displicente. (Risos). 
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_____________ 

Busquemos algo mais!! - I 

   Vejamos que temos outros elementos que podem 

nos dar mais alguma coisa em termos de convicção 

e que servirão como um detonador psíquico para que 

outros possam fazer mais ou até melhor do que nós 

mesmos até aqui: 

- 56 (ida) + 16 (volta) + 2 (ida, dessa vez levando 

em consideração apenas o segmento onde aparece a 

palavra: Chico!) + 3 (volta, dessa vez levando em 

consideração apenas o segmento onde aparece a 

palavra: Chico!) + 38 (o # da página em Estudo!) 

+ 17 (o # do Capítulo em Estudo!) = 132. 

   Num primeiro momento, poderá até parecer muito 

pouco, mas a gente visualizando o conjunto da obra 

, vamos ver que tem tudo a ver, sim, 

porque tudo se enquadra dentro de um Esquema 

previamente estabelecido pelo Alto: 

- 2: O exato dia (2) do nascimento de Francisco 

C. Xavier (Allan Kardec). 

- 31 (o # investido do 13!): O exato dia (31) da 

morte de Allan Kardec (Chico Xavier). 

_____________ 

   Como vimos aqui, os elementos (#) parecem que 

foram divinamente escolhidos, de maneira a se 

converterem em EVIDÊNCIAS-CHAVES!! 
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_____________ 

Busquemos algo mais!! - II 

   Vejamos o que iremos encontrar a partir dos 

mesmos elementos que vimos logo acima, da 

seguinte maneira: 

- 56 (ida) + 16 (volta) + 2 (ida, dessa vez levando 

em consideração apenas o segmento onde aparece a 

palavra: Chico!) + 3 (volta, dessa vez levando em 

consideração apenas o segmento onde aparece a 

palavra: Chico!) + 38 (o # da página em Estudo!) 

+ 17 (o # do Capítulo em Estudo!) = 132. 

   Num primeiro momento, poderá até parecer muito 

pouco, mas se forçarmos um pouco a mente é bem 

certo que o quadro fique ainda mais preciso, da 

seguinte maneira: 

- 31 (o # investido do 13!): O exato dia (31) da 

morte de Allan Kardec (Chico Xavier). 

- 3 (do # 132!): O exato mês (3) de março da 

morte de Allan Kardec (Chico Xavier). 

_____________ 

- 2 (do # 132!): O exato dia (2) do nascimento de 

Chico Xavier (Allan Kardec). 

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

nascimento de Chico Xavier (Allan Kardec). 
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Allan Kardec. 

_____________ 

PARA OBTENÇÃO DE MAIS FATOS & DADOS,               

BASTA-NOS UM POUCO MAIS DE              

PACIÊNCIA, ATENÇÃO E SERVIÇO!!! 
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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 uma vez a gente fazendo a contagem de todas 

as palavras desse texto, à página # 38, chegaremos 

ao resultado curioso de: 71 palavras, que também 

poderemos lhes considerar como peças-chaves para 

o que estamos Realizando!! 

   Enigmaticamente, invertendo este # 71, teremos 

de VOLTA e finalizando: o # 17, que nos sugere a 

fatalidade do conceito de que o nosso médium 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX) está associado, em 

todos os aspectos, à missão santificada e milenar 

de Chico Xavier (Allan Kardec/João Batista, aquele 

do mês # 6, de junho!!), já que temos a partir deste 

mesmo elemento-fundamental: 

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

P. S. Filho (São Luis IX). 

- 7: O exato mês (7) do nascimento de Vivaldo P. 

S. Filho (São Luis IX). 

  _____________ 

   Oremos e vigiemos, para que a nossa mente esteja 

sempre alinhada com o nosso coração, ainda pedindo 

ao Amigo Divino nos conceda uma existência com 

inúmeras oportunidades de serviço. 

ANDRÉ LUIZ                                    

Vivaldo P. S. Filho (médium)                      
(Salvador/BA, 13 de fevereiro de 2018) 
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   Nota do médium: Segundo o querido André Luiz, e 

por nossa própria observação, ainda há muitos outros 

elementos-chaves, Numéricos, Literários & Editoriais, 

a serem Decodificados nesta impressionante obra de 

ADELINO DA SILVEIRA, que, pelo que foi exposto mais 

acima, trata-se da impressão digital de Francisco C. 

Xavier confirmando, para amigos mais próximos, a sua 

reencarnação passada como Allan Kardec. 

   Mas, como não nos sentimos ainda completamente 

satisfeitos quanto ao que ele acabou de nos Revelar, 

mesmo porque ele mesmo sempre se considerou um 

aluno muito curioso (risos), seguiremos o seu 

maravilhoso exemplo de sempre, quando psicografava 

pelo Chico, quando tentaremos fazer alguma coisa 

a mais, claro que com o intuito de lhe enriquecer o 

serviço mais que generoso, já que ele continua sendo um 

dos mais vibrantes e incansáveis batalhadores da Vida 

Mais Alta!!..., da seguinte maneira: 

   No que diz respeito ao fato EDITORIAL, a partir deste 

exemplar que recebi de presente do médium Baccelli, 

pela gentileza do seu secretário Sr. Luis Carlos Barbosa, 

ambos da Editora LEEPP, de Uberaba, em Minas Gerais, 

temos os seguintes elementos-chaves, a partir desta: 

4ª. edição, do ano de 2009. 

   Pois bem: 

- 4 + 2 = 6.  

(Nos # 2/4: Temos o nascimento de Chico Xavier!). 

   E ainda temos o seguinte elemento-chave: 

- 9. (também a partir da conversão do # 6!). 
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De maneira inquestionável vamos encontrar: 

OS ENIGMÁTICOS # 6 & 9: 

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

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

iniciou e completou a primeira parte original da sua 

primeira (1ª.) obra pela mediunidade psicográfica, 

propriamente dita, que foi: 

, por Espíritos Diversos, e pela Coordenação 

dos Espíritos de Elvis Presley & Santa Clara de Assis, 

em homenagem ao precioso Livro: “VOLTEI”, do 

Espírito Irmão Jacob (por 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 

auxiliado Vivaldo na produção dos Livros psicográficos 

(virtuais) que se dedicam a Decodificar o Espiritismo. 
 

   Quando também precisamos nos lembrar do título de 

família: São Luis IX (9) de França. 
______________ 

 

     

Vivaldo e a sua reencarnação passada como Luis IX de França. 
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   __________ 

   Mas, se os amigos leitores pensam que a coisa para 

por aqui, ledo engano, pois se formos agora levar em 

consideração o # 38 da página onde cai esta 

passagem de # 17, GENTE DEMAIS, em relação ao # 

1 da página onde foi escrita por Baccelli a dedicatória 

endereçada à Vivaldo & Francisca (esta, que se trata 

da reencarnação da Rainha Margarida de Provença!!), 

à época casados, vamos ter o seguinte resultado: 

- 3 (da página # 38) + 1 (da página # 1) = 4: O exato 

mês (4) de abril do nascimento de São Luis IX 

(Vivaldo P. S. Filho). 

- 8 (da página # 38): O exato mês (8) de agosto da 

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

__________________ 

  

__________________ 

AS OCORRÊNCIAS-CHAVES NÃO SE DEFINEM AQUI, PELO 

MENOS ATÉ QUE OUTROS ESTUDOS SEJAM REALIZADOS!! 
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________________ 

 

João Batista & Allan Kardec, o mesmo Espírito. 

________________ 

   As provas matemáticas sobre a atual VOLTA de 

na roupagem do médium Vivaldo P. S. Filho, 

e a sua predestinada conexão com as sagradas tarefas 

mediúnicas de Francisco C. Xavier (Allan Kardec/João 

Batista & João Evangelista, este último por meio de uma 

bem articulada: Reencarnação “Múltipla”!), são tão 

evidentes e claras, racionais e óbvias que nada mais 

temos a fazer do que somente continuar Decodificando 

os elementos-chaves: Numéricos, Literários & Editoriais, 

que, por enquanto, continuam encobertos para nós por 

um manto de pura , antes de 

ficarmos tentando desmerecer um esforço que vem de 

Deus!!..., como vem sendo feito por alguns pretensos 

conhecedores de Espiritismo-Ciência. 

    E em relação a esta especifica passagem de # 17, 

GENTE DEMAIS, parece que caiu perfeitamente sobre a 

minha atual caminhada terrena, pois enquanto eu 
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participei de grupos doutrinários, em Centros Espíritas 

distintos, quase nada eu pude receber do Mais Alto, a 

não ser do pingado Livro # 1: “MEDIUNIDADE EM 

DOIS MUNDOS – Relatos de um Médium Espírita”, que 

levei quase longos dezessete (17) anos para concluir 

inteiramente, entre observações mediúnicas, pesquisas, 

& revisões, entretanto quando eu comecei a psicografar 

na soledade de meu Lar em Salvador, Bahia, sob a 

Assistência intensa de inumeráveis Entidades da 9ª. 

Esfera Espiritual da Terra, os Livros começaram a 

aparecer de forma ininterrupta, ou seja, assim como o 

Adelino viu que não valeria a pena ter tantas pessoas 

dando “pitaco” em suas ações doutrinárias, os Espíritos 

Amigos acharam por bem me afastar dos serviços em 

Centros Espíritas para que eu não viesse a ser 

influenciado de maneira negativa na missão que eu teria 

de realizar, embora a vida nas Searas seja sempre uma 

benção de Deus para qualquer um de nós, quando bem 

intencionados e bem preparados vivem os seus 

dirigentes, em particular estes, na lembrança de que: 

“a tropa é o espelho do seu comandante”. 

__________ 

   Nota: No nosso Livro de # 26: “SÃO LUIS REVISITADO” 

(com 433 págs.), é apresentado um outro Estudo sobre este 

mesmo Livro de Adelino da Silveira, em outros moldes, sendo 

complementado por este aqui. 
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________________ 

 

 

Eu sou o Caminho, a Verdade  

e a Vida. 

– Jesus (João 14,6) 

________________ 
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_________________________ 

“Os Números são a Linguagem 

Universal ofertada por Deus aos 

humanos como confirmação da 

verdade.” 

– Santo Agostinho                             

(354–430 d.C.) 

_________________________ 

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

   A coisa aconteceu por acaso. Descobriu-se 

utilizando-se técnicas de criptografia que 

acontecimentos importantes estavam presentes na 

Bíblia de forma criptografada. Passou-se então a 

investigar mais detidamente o assunto, e constatou-

se que mais e mais fatos estavam previstos de forma 

oculta na Bíblia, principalmente no TORAH, o 

Pentateuco ou os primeiros livros da Bíblia escritos 

por Moisés. O Pentágono pesquisou o assunto e 

criou-se até um programa de computador que ai 

sim revelou de forma inquestionável e 

reconhecida pelos cientistas, que de fato a Bíblia 

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

acontecimentos futuros. 

_________________ 

 

Francisco Cândido Xavier:  

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

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

   

   _________________ 

   Baseado nessa descoberta, foi constatado com 

antecedência de mais de um ano, o assassinado do 

primeiro ministro de Israel, Yitzhak Rabin, e 

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

e de fato foi assassinado um ano depois de 

acordo com o que fora previsto no código 

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

permaneceu oculto. Agora, decifrado com ajuda do 

computador, poderá vir a revelar nosso futuro. 
 

 
 

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

 
 

   O código foi descoberto por um matemático 

israelense, que provou o fato publicando as 

provas num jornal científico de renome, e 

confirmado por matemáticos famosos no 

mundo todo. 
 

   O livro publicado sobre esse assunto é a primeira 

descrição completa de uma descoberta científica que 

pode vir a mudar o mundo, relatada por um repórter 

cético, não-religioso, que acabou fazendo parte da 

história. 
 

   O código de três mil anos de idade prevê fatos que 

aconteceram milhares de anos depois de a Bíblia ter 

sido escrita. Prevê assassinato dos dois Kennedy, a 

bomba da cidade de Oklahoma, a eleição de Bill 

Clinton - tudo desde a Segunda Guerra Mundial até 

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

Júpiter. 
 

    
 

Coube aos investigadores científicos internacionais 

averiguar a autenticidade dos códigos secretos na 

Bíblia... No Brasil, senão aos veneráveis estudiosos 

do Espiritismo, com certeza que caberá aos sérios e 

competentes acadêmicos a tarefa de dar 

notoriedade aos sagrados Códigos Secretos                  
de Deus na Terceira Revelação. 

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

biblia.html    

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

e devidamente adaptado para aqui). 
_________________________ 

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

Allan Kardec e Chico Xavier 

 

Allan Kardec: A Reencarnação Passada de 

Francisco Cândido Xavier:                                         

O Espírito da Verdade                                   
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   NÃO PODEMOS PRESCINDIR DOS APONTAMENTOS ABAIXO, 

PARA MAIS UMA VEZ VIRMOS A REALÇAR TODA A PROCEDENCIA 

DIVINA DA MEDIUNIDADE DE SÃO LUIS DE FRANÇA, AGORA 

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

QUANDO PROCURAMOS, ANTES DE TUDO, DESTACAR A OBRA DO 

ESPÍRITISMO, POR ALLAN KARDEC E FRANCISCO CÂNDIDO 

XAVIER, JÁ QUE AMBAS AS PERSONAGENS SE FAZEM PRESENTES EM 

TODO O CONJUNTO DE REVELAÇÕES MATEMÁTICO-ESPIRITUAIS QUE 

ATÉ AGORA TEM SIDO DISPONIBILIZADAS PELA BONDADE DE NOSSO 

SENHOR JESUS CRISTO.  

– ANDRÉ LUIZ (ESPÍRITO) 

 

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

septenária é por causa da perfeição que se celebra nos dons 

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

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

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

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

aventurados.” 

 

– Santo Agostinho 

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

Fazendo, Lisboa, Verbo, 1974. 

_________________ 
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   Procurando fortalecer o nosso serviço de estudo mediúnico e de 

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

ao nosso encontro direto com os leitores encarnados um pouco mais 

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

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

mas muito sugestivo extrato, que cremos será de grande valia 

para que os nossos devotados espíritas, pesquisadores e religiosos, 

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

qualquer, não terão condições de estudar mais detidamente o livro 

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

confiabilidade das palavras dos Benfeitores Espirituais 

(desencarnados e encarnados – estes últimos, em estado de 

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

reencarnação atual de São Luis de França: 

   Agora nos perguntamos: “Será realmente que esses dados 

histórico-matemáticos seriam “apenas” uma mera 

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

acaso, verdadeiramente, não existe. 

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

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

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

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

Lucas, seja ele material ou moral, sem qualquer desfavorecimento 

descabido para com outros irmãos de serviços mediúnicos ou mesmo 

a qualquer ensejo de favorecimento especial à sua própria 

personalidade espiritual, vejamos que o próprio Senhor Jesus nos 

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

   É de todo certo que muitos apressadinhos (os espíritas, 

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

verdadeiros “fiscalizadores” do Espiritismo-Experimental, bravios, 

irritadiços e arrogantes, questionando a incontestável realidade dos 

fatos até aqui apresentados de maneira positiva pela Falange do 

Espírito da Verdade, tentando passar para os demais a condição 

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

tantos milhões de criaturas encarnadas no solo da Terra também 

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

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

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

alusão à sua condição de principal Provedor Genético da 

Sagrada Genealogia do Cristo, assunto este já muito bem 

(matematicamente) documentado na maioria das suas 67 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 68 livros de inquestionável 

valor doutrinário para o Espiritismo, versando de maneira clara, 

racional, e objetiva, sobre temas matemático-transcendentais 

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

chegam a confundir até mesmo os mais excelentes investigadores da 

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

golpe, toda esta imensa quantidade de informações filosóficas, 

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

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

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

VOLTA de São Luis de França. 

________________ 

 

________________ 

   Por este mesmo motivo que, particularmente, nos acautelamos no 

sentido de trazer aos nossos modestos estudos o que podemos 

caracterizar como: “cruzamento de datas e acontecimentos 

matemáticos específicos” que marcaram não apenas a vida 

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

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

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

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

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

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

mesmo assunto, embora de maneira diversificada, como o exemplo 

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

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

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

facultando desse modo uma maior precisão numérico-

circunstancial em torno da “Aritmética Reencarnacionista” 

aqui em exposição, e um mapa matemático perfeito indicando as 

suas programações reencarnatórias, mediante cálculos precisos, 

embora muito simples de serem feitos. 

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

mediúnica do nosso tarefeiro encarnado, abstração feita de sua vida 

quase apostolar, quase de insulamento e demasiadamente sofrida 

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

disposição diuturnamente, e agora na produção do presente trabalho, 

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

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

Material de meus irmãos. 

   Por outro lado, pela surpreendente semelhança do talhe facial 

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

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

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

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

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

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

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

evidente nos registros fotográficos (imagens/gravuras de época) 

de ontem quanto do hoje, podemos ficar tranqüilos em relação 

ao testemunho prosopográfico dos personagens em análise, 

tanto do passado quanto do presente (qualquer perícia mais 

aprofundada neste campo da técnica policial e criminalística deverá 

levar em consideração outros tantos aspectos de natureza 

Mediúnica, Médica, e forçosamente Matemática, como é nosso 

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

mesmo que circunstancial, e documental, particularmente em 

torno da “Reencarnação Programada da Família Real de 

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

Programada & Múltipla na Obra São Luis IX”. 

    

     

Segundo os nossos Amigos Espirituais, o saudoso médium Ranieri 

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

de Gutenberg, O pai da Imprensa. 

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

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

Revista & Ampliada de 06/2021, do belo Livro: “Allan Kardec – Vol. 

1”. 
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Segundo nos informa o Espírito Rafael A. Ranieri (que quando encarnado, 

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

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

estudos da Reencarnação, visto que está aparelhada por diversas 

ferramentas matemáticas que poderão elucidar alguns dos grandes 

“enigmas” sobre as Vidas Sucessivas. 

_________________ 

Numa análise estritamente científica, e até mesmo 

doutrinária, com total isenção de animo, qualquer sério 

estudioso da Reencarnação verificará que o que estamos 

assistindo aqui é um caso (matematicamente)                    

comprovado de Vidas Sucessivas!!  

_________________ 
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FIM DA SEGUNDA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelos Espíritos W. Krell & André Luiz                                                     

Com    
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TERCEIRA 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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________Elvis Presley________ 

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

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

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

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

década de 50. Elvis também foi um dos pioneiros do rock and roll.  

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

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

No Rumo das 

Estrelas 
   Não podemos desmerecer as memórias de quem 

quer que seja, principalmente quando reveladas pelo 

coração sincero de quem, acima de tudo, prima pelas 

coisas boas, pelas as coisas do Bem Maior, pois 

sempre será muito triste, para quem quer que seja, 

verificar que as suas lembranças amargas, de uma 

hora para a outra, foram despejadas sobre as mentes 

dos que, infelizmente, não aprenderam ainda a 

reconhecer que também aprendemos com os nossos 

erros e equívocos, invariavelmente sufocados pela 

tristeza de termos feito o mal ao invés de ter feito 

algum bem, mesmo que tenha sido de maneira 

minúscula, para que ao chegarmos no Reino dos 

Céus, assim como o Senhor nos revelou em Mateus 

11:11, possamos embelezar-nos com a realidade de 

uma Vida Feliz por termos feito pouco, sendo quase 

ninguém, mas para Deus sendo um grande Espírito 

da Luz!... 

   A nossa tarefa de hoje é a de oferecer aos nossos 

amigos e amigas da experiência terrena mais 

algumas palavras que possam lhes trazer a 

lembrança de quem realmente foi Allan Kardec, 
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este homem de fibra, de coração mole, é certo, mas 

imbuído do mais esforçado desejo de fazer o bem a 

todos, sem distinção de classes, de crença, de raça, 

de condição intelectual..., enfim, ficando longe de 

qualquer espécie de discriminação que pudesse ter 

se infiltrado em seu coração nada descuidado, 

embora soubesse ele que ninguém escapa aos 

múltiplos perigos do mundo carnal, e por isso mesmo 

coube a ele fazer a sua própria vigília, sim, vigiando-

se a todo o momento de sua estreita ligação com os 

Espíritos Superiores que do Mais Alto lhe ofertavam 

toda a proteção possível e imaginável para que 

pudesse, em nome da verdadeira Caridade, libertar 

o Mundo Material do Materialismo, pelo menos 

deixando para as gerações futuras da Terra alguma 

coisa de si mesmo, embora vinda de bem Mais Além, 

que pudesse ajudar a todos e todas nesta empreitada 

de luz que cabe a todos realizar. 

   Que o Bom Deus nos permita sempre seguir os 

passos deste amoroso e leal Espírito, sim, porque não 

lhe faltou ao coração lealdade ao Cristo, a quem ele 

amava profundamente, para que não venhamos a 

perder o Santo Rumo das Estrelas. 

   Viva sim, e celebremos sim a Allan Kardec!! 

   Assim seja. 

Elvis PRESLEY                                 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                   
(Salvador/BA, 14 de fevereiro de 2018) 
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   Nota do médium: Tenho tão grande intimidade 

sentimental com este grande Espírito de Luz, que quase 

não encontro dificuldade em manter contato com ele, 

claro que quando assim ele me permite, quando 

inclusive ele passa a me transmitir inúmeros conselhos 

doutrinários que caem como uma luva em relação a 

minha necessidade sentimental e moral do momento, e 

maravilhosas imagens do seu plano elevado de ação, 

envolvendo-me na alegria de poder perceber inúmeras 

nuanças da Vida Espírita, inclusive das irradiações 

magnéticas, ou áuricas, que ele mesmo possui, assim 

como os aspectos físico-astrais (contextura) de 

sua carne e pele espirituais, inclusive deixando-me 

evidente a sua capacidade maior de psicofônia, creio até 

que por conta de sua atividade musical, embora a 

clarividência e os efeitos físicos nele sejam, também, 

muito fortes e poderosos, o que lhe favorece agir em 

diversas frentes de ações mediúnicas Entre o Céu e a 

Terra. 

 

   Muitas das vezes que eu o vejo pela minha vidência 

mediúnica, é através das imagens em DVD por meio 
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do meu próprio aparelho de televisão.... Esta tem sido 

uma característica muito interessante de próprias 

minhas faculdades psíquicas, quanto das dele, pois 

corriqueiramente tenho visto o movimento de auras e da 

fisiologia dos Espíritos, de quando eles se encontravam 

encarnados e atuando na TV, por exemplo, ou então em 

quadros de programas transmitidos “ao vivo”.  

  

   Como eu disse, tenho uma certa facilidade em poder 

enxergar os Espíritos pela televisão, ou seja, no 

momento que assisto a algum filme, programa, ou 

novela pela TV passo a ver não somente detalhes das 

auras magnéticas dos atores e atrizes, entrevistados, 

etc., como também nuanças de seus pensamentos 

mais íntimos durante a gravação destas mesmas 

imagens, quanto exatamente a movimentação de 

Espíritos que se encontravam entre os encarnados 

durante as gravações, quando no caso de pré-gravados. 

   São ocorrências muito especiais e que sempre me 

deixam emocionado e em sobressalto, visto que são 
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acontecimentos muito encantadores de se perceber, e 

Elvis Presley está inserido neste contexto mediúnico 

desde a eclosão de minha clarividência. 

   Como estamos falando de mediunidade, outra bela 

situação clarividente é a de eu, em determinados 

momentos, poder ver o Espírito cobrindo o seu 

próprio reflexo sobre um espelho de carro, ou de 

casa, se bem que esta circunstância muito interessante 

eu já tive a oportunidade de mencionar em outros Livros, 

quando inclusive, embora completamente acordado e 

lúcido, de pé ou deitado, passo a perceber o Mundo dos 

Espíritos, o plano dos mortos, se destacar de tal maneira 

a minha frente, ou em meu entorno, que absolutamente 

a parte do Plano Material deixa de existir, ou pelo menos 

fica sob as emanações visuais do Outro Mundo, sem 

contar que os meus sentidos físicos praticamente 

lhe toca materialmente as eventuais realidades 

transcendentais..., quando até mesmo chegando a 

materializar-se quase por completo e sem que eu perca 

qualquer detalhe físico e visual desta Nova Realidade, do 

Mundo Espiritual Superior, ou até Inferior. 

   Para mim, e pelo menos para os que têm as obras 

sérias do Espiritismo em sua mente, nada mais justo que 

afirmar, com André Luiz: E a Vida Continua... 
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FIM DA TERCEIRA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelos Espíritos W. Krell & André Luiz                                                     

Com    
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QUARTA 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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O Espírito André Luiz 

Apresenta uma 

ENTREVISTA INÉDITA  

com o gracioso Espírito de                         

W. Krell (Cárita) 

  

Pelo Médium  

   ENTREVISTA DESENVOLVIDA NO DIA                                  

14 DE FEVEREIRO DE 2018: 
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1) Grande Benfeitora! Indo direto ao assunto, 

pois sabemos da exiguidade de seu tempo, 

visto que a Amiga tem muitas ocupações na 

Vida Maior, todas dizendo respeito à vida dos 

Espíritos imperfeitos que tanto tem se 

complicado por atuações cada vez mais 

lamentáveis, e isso eu digo tanto em relação à 

vida terrena como em outras Regiões Espaciais 

de nossa Casa Planetária, por isso, o que tens 

a nos esclarecer sobre a sua tarefa atual? 
 

R- O prazer será sempre meu em poder 

conversar com aqueles e aquelas que já se 

sentem carentes da inesgotável luz de Jesus, 

sim, porque há incontáveis Espíritos inferiores 

que, sequer, se tocaram ainda que vivem na 

desolação de si mesmos, tão desajustados 

mentalmente que se encontram, embora, para 

estes, a  também se 

encontra disponível para atendê-los, segundo 

o merecimento de cada um!... 
 

É verdade, o Amigo querido sabe muito bem o 

quanto precisamos estar conscientes de nossa 

necessidade de serviço, evitando, ao máximo, 

perdas desnecessárias de tempo, pois que 

o Senhor nos aguarda a todo o instante para a 

execução de sua santa vontade, onde quer 

que se faça necessário, e segundo a nossa 

capacidade de servir sem restrição..., pois, na 

Vida Espiritual, sempre há incontáveis legiões 
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de Espíritos francamente dementados que 

seriam considerados pelos nossos irmãos e 

irmãs terrenos como verdadeiros satanases, 

ou algum tipo de animal muito feroz, sem 

comparação na linguagem dos mortais, e por 

isso os Espíritos um pouco mais conscientes, 

assim como eu mesma, sempre fica na 

preocupação da perda de tempo, a não ser, é 

claro, para o acolhimento junto aos familiares 

e amigos queridos, ou então para tarefas de 

estudo e lazer, que, diga-se de passagem, 

parecem estar cada vez mais raras entre nós, 

Espíritos Amigos, não é mesmo querido André 

Luiz?!... (Risos). 
 

 
 

Realmente, o Plano Material, infelizmente, 

vem se destacando aos olhos dos Benfeitores 

da Humanidade pelo seu descontrole cada vez 

mais acentuado nas suas emoções, e a causa 

está exatamente no assoberbamento dos 

interesses que dizem respeito somente à 

matéria, quando a maioria se a esquece de que 
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há alguma coisa Mais Além e passam a fazer 

de suas existências um triste carnaval de 

obscuras emoções e sentimentos da mais 

baixa espécie, visto, ainda, que poucos são os 

que têm (realmente) se preocupado com o 

bem estar do seu próximo, a não ser quando 

seja para pousar todo “sorridente” em alguma 

self!...  
 

 
 

É mesmo de doer estas coisas, enfim, observar 

tantos Espíritos reencarnados em vinculo 

profundamente estreito e perverso com 

Entidades da mais baixa condição moral, 

quase nada se interessando pela sua elevação 

espiritual, geralmente, desejosas que estão de 

ganhar o máximo de dinheiro possível para 

suprir somente as suas “necessidades 

básicas”: de comilança, de farras, e de fazer 
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sexo sem prevenção e sem qualquer respeito 

ao coração do seu parceiro ou da sua 

parceira..., Esquecidos completamente, ou 

quase isso, de que todos temos uma ALMA 

pulsando dentro de nosso corpo material, 

e que, além de nós mesmos, existem milhões 

de criaturas por ai necessitadas de amor, de 

afeto, e de cuidados especiais, e que esse rico 

e suado dinheirinho que entra em nossas 

contas bancárias, por mais meritório que 

seja, também, pode servir de alento e consolo 

aos que passam por mazelas e necessidades 

maiores que as nossas. 
 

Precisamos estar muito atentos a estes 

detalhes muito simplórios de nossa vida em 

família e em sociedade, passando a sermos 

realmente úteis uns para os outros, como 

nos recomenda O Evangelho, senão o que será 

dos seres terrenos, o que sobrará para cada 

um e cada uma se não pensarmos em viver a 

vida, na Terra ou no Mais Além, como criaturas 

universais?!... 
 

Sinceramente!..., meu caro André, Deus me 

livre de pensar na condição de miséria e de 

desvalia espiritual a qual esses nossos irmãos 

e irmãs, sem previdência alguma, haverá de 

experimentar logo que baixarem à cova, pois 

a situação há de se tornar insuportável para 

eles do Lado de Cá da Vida, embora tenham, 

sim, que suportar todos os desgostos do 
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próprio Espírito que deixaram de aliviar na vida 

sofrida dos seus irmãos em Deus, por meio da 

caridade. 
 

 
 

   Mas o que importa mesmo, acima de tudo, é 

reconhecermos em Nosso Senhor Jesus a 

doce ESPERANÇA para todos nós! 
 

   Fiquemos em Sua Paz. 

__________________ 

   Muito obrigado, querida Irmã em Jesus, pelas 

suas breves e sábias reflexões, que, pode crer, 

foram profundamente necessárias para a nossa 

vida mental, como seres em busca de Evolução que 

somos, visto que todos nós ainda temos tanto o que 

aprender e vivenciar no Bem. 

   Esperamos que este seu novo trabalho, pelo 

querido Vivaldo, possa enriquecer ainda mais todo o 

tesouro Literário deixado por Allan Kardec, mesmo 
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que o nosso médium-mentor reconheça nele próprio 

a incapacidade de realizar algo melhor, que pudesse 

lhe descortinar toda grandeza espiritual. 

 

   Que Deus lhe pague em bênçãos e felicidade. 

 

ANDRÉ LUIZ 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                             

(Salvador/BA, 14 de fevereiro de 2018) 
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FIM DA QUARTA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelos Espíritos W. Krell & André Luiz                                                     

Com    
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_________________ 

  

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

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

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

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

nosso próprio coração no conteúdo da obra original:  

 

“Allan Kardec – Vol. 1”  

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

_________________ 

  

- 1ª. versão:  02/2018 

- 2ª. versão, Revista & Ampliada: 06/2021.                                                                                 

(O backup original está preservado e guardado para possíveis conferências   

histórica-doutrinárias). 

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

 

_________________ 

 

Algo sobre a Decodificação do Espiritismo! 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

suas próprias observações, estudos e investigações. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fvivaldoespiritismo.wixsite.com%2Fmediunidade-e-jesus%3Ffbclid%3DIwAR2s4Ww7ZRnJN_SMebG3XI-S8CLD-bdpU2568_plxWS-pYNmLzZUrFXRx_o&h=AT3pPotf-noim1IbIvOqt5R9V0-M92IWp58PBPQa3PoeuwdpYqeZUZcn3fvERY7ed9_83qYnRp0o05sfjONjXZqBrh54dx59D2_FOLfKi9JFKchn2Re71WtBA4FXl87U4Gnm&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1tRBbKkefPFUSlUDsBig1L6_XySziQ20VAnfYPNhiqGZ478wjt8gsJUET1KUOc1SzgWVsSPzNpXJzEXNVzJJ3hkQE98ZX70AQLfQRqljGFuvougD4ZSd6vOovyZNloUCfh-0jl9-9xrkUMvtivyDV5LbpNfW4oLW61yVGv1m9wZkAXMSC5_TR0Mb_7gtFwTvs8tnM-kNh-LQzFrAjV7anNMQ
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O médium e pesquisador baiano Vivaldo P. S. Filho apresenta uma bela série com  

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

Numa série de comoventes e inspiradoras Mensagens 

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

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

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

consolam, esclarecem e animam os corações humanos, 

sempre desejosos que se encontram de transmitir aos 

companheiros na Terra: mais Amor e mais Carinho, mais 

Educação e mais Orientação, com palavras carregadas não 

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

Esperança no futuro, para todos aqueles que já                                 

se identificam com as formosas promessas                                            

de Paz e Caridade de Jesus de Nazaré.                                                

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

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

No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo                                  

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

 

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

 

  

Meus filhos do coração! Procuremos estar com a 

consciência tranquila... Não porque julgamo-nos isentos 

de fazer sacrifícios e esforços diante da necessidade de 

trabalhar e aprender constantemente, já que, para a 

maioria de nós, uma “vida feliz” simplesmente quer dizer 

tranquilidade, maresia...  

Nada disso! Para Deus, em relação a nós, o que nos dará 

real pacificação e saúde de Espírito, quanto a de perispírito, 

será a certeza em nós de termos realizado o bem aos 

outros mais do que estejamos suportando. 

Espírito Bezerra                             
Vivaldo P. S. Filho (médium)                               

(Salvador/BA, 14 de fevereiro de 2018) 

By W. Krell/A FALANGE DA VERDADE – SEM FINS LUCRATIVOS – 02/2018.                                                                                    

(Obra Revista & Ampliada em 06/2021)  


