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______Inúmeras são as oportunidades que nos são ofertadas pela Vida 

Maior, para que, diante da própria consciência, dediquemos mais algum 

tempo, em forma de preces e doações, em benefício daqueles e 

daquelas que sofrem pelo mundo, geralmente, expiando as suas dívidas 

pretéritas, favorecendo-nos com a alegria de servir e seguir sempre 

com Jesus NO CAMINHO DA LUZ. Emmanuel ______ 
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______________________  

    As imagens e os pequenos extratos apresentados em nossos trabalhos 

espirituais foram capturados em fontes diversas da Internet e em obras da literatura 

espiritualista. Por isso mesmo, rogamos carinhosamente aos detentores de seus direitos 

autorais levarem em consideração que todo o esforço aqui é unicamente por força da 

Caridade, por conta do sentimento de solidariedade e fraternidade, desprovido também 

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

financeiro. 

 

    The pictures and the extracts presented in our works were captured in various 

sources of the Internet and in spiritualist literature’s works. For this reason, we kindly 

ask the copyright owners to take into consideration that all the effort here is only for the 

sake of charity, fraternity and solidarity. Also, we have no interest, on part of the 

medium Vivaldo P. S. Filho, to gauge financial profit.                                                         
 

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

______________________  

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

”A árvore que produz maus frutos não é boa e a 

árvore que produz bons frutos não é má; 

porquanto, cada árvore se conhece pelo seu fruto. 

Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de 

uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas 

do bom tesouro do seu coração e o mau tira as más 

do mau tesouro do seu coração; porquanto, a boca 

fala do que está cheio o coração.” 
 

   

 

                   (Lucas, 6:43 a 45, item 1, “O 
Evangelho Segundo o Espiritismo”, Allan Kardec, 

Tradução de Guillon Ribeiro, Capítulo XXI, Haverá falsos 
cristos e falsos profetas, 131ª. edição – 5ª. impressão 

(Edição Histórica) – pela Editora da FEB, 5/2015). 

______________ 
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Relatos de um Médium Espírita 

Estudem os fatos impressionantes da                           

Mediunidade de Vivaldo P. S. Filho                             

sob a ótica de:  

Allan Kardec & Francisco C. Xavier 

       

No Livro # 1 (166 pág.):  

“Mediunidade em Dois Mundos”                                                 
pelos Espíritos Elizabeth d´Espérance,                              

Francisco Cândido Xavier & Adolfo B. Menezes 

 

________________ 
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_________****_________ 

O Presidente Espiritual da                                                     

“Sociedade Espírita de Paris”                    

ao tempo de Allan Kardec,                       

no século XIX. 

 

Uma das encarnações passadas de Vivaldo P. S. Filho. 

____São Luis IX (9) ____                                         

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

_________****_________ 
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A Mediunidade à Serviço de Deus, lançando, 

pela Concordância dos Números, uma nova 

luz sobre as Ocorrências Ocultas da                     

Vida Planetária! 

     

TEMOS AGORA OS VOLUMES # 1 & 2.                                                             

Como os amigos já sabem, lançamos as bases 

fundamentais para que, como São Luis IX/Vivaldo P. S. 

Filho tem feito, qualquer estudioso dos assuntos da Alma 

Imortal possa fazer a sua própria investigação sobre os 

impressionantes Códigos Secretos de Deus do Espiritismo, 

que fatalmente chegará à mesma solução: tendo diante de 

si respostas numéricas, sempre universais, que 

asseguram a realeza da nossa tarefa sobre A 

Reencarnação (Matematicamente) Programada. 

- Neio Lúcio (Espírito)                                                   

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                      

(Salvador/BA, 05 de julho de 2018)                                                                 

* * * By A Falange da Verdade * * * 
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Responde aos                              

Amigos Espirituais 

______V o l u m e # 2______                                                      

Em Nome da Caridade 
Com Espíritos Amigos 

 

Vivaldo P. S. Filho& Veneranda 

 

“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). 
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As imagens, quanto os pequenos extratos, apresentadas neste 

trabalho espiritual:                                                                             

“São Luis IX Responde – Vol. 2, 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 edição:  2018 by Vivaldo P. S. Filho 

   Este livro, que tem a Autoria Espiritual da 

Veneranda & Espíritos Amigos vem complementar 

as obras anteriores de nossa lavra mediúnica que 
fazem referência à atual Missão do Espírito São Luis de 

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

Codificação Espírita, 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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TAMBÉM EM COMEMORAÇÃO AOS                                 

161 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 Livros dos 

Espíritos em 1857. 

   Como diria Emmanuel (por 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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    Nota 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 conhecimento de gramática, apesar 
de sempre procurar fazer o melhor de minhas forças. 
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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 obra 
psicográfica. 
______________ 
 
   Sempre que possível vamos nós mesmos relendo os 
nossos livros, e, dentro de nossas possibilidades muito 
humildes, 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 
meio da Internet, sempre estão nos ofertando o 
próprio coração com palavras de incentivo, quando, de 
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minha insignificante parte, peço que me mantenham em 

suas preces à Jesus, visto que a tarefa de qualquer 
medianeiro, pelo menos nos arraiais da Doutrina dos 
Espíritos, quando ele se despoja por completo dos 
interesses mercadológicos, sempre em contrário 
caminho aos interesses de Jesus Cristo para com a tarefa 
da Cristandade, como um todo, todo trabalho na 
mediunidade orientada em Allan Kardec e Francisco 
Cândido Xavier deverá ser sempre, e invariavelmente, 
“gratuita”. 
 

 
                                               

   Meus irmãos! esta é uma regra que deve ser 

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

Mediunidade Gratuita, pois não há como 

compreender, e nem tão pouco aceitar, que uma pessoa 

que se diga em labor mediúnico, seja qual for a sua 
especialidade, venha a aceitar dinheiro para si mesmo, 
sob qualquer alegação, como se as coisas sagradas do Mais 
Alto estivessem à disposição das criaturas simplórias da 
Terra, quando se diz respeito à nossa tarefa junto aos 
Seres Celestiais. 
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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... 

- Dr. ELIAS BARBOSA 

(Comentário antes de sua desencarnação prematura, em Uberaba/MG, 03 de 

fevereiro de 2011) 

Extrato da obra “MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS”, por Vivaldo P. S. Filho. 
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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” E “CÓDIGOS” 

SECRETOS DE DEUS: INSERIDOS NA BÍBLIA 

SAGRADA E NA LITERATURA ESPÍRITA DE ALLAN 

KARDEC E FRANCISCO C. XAVIER, 

PARTICULARMENTE, MAS UMA RECIONALIDADE 

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 FENOMENOS 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 

(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 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 (embora ele tenha preferência 

de se apresentar à nossa visão mediúnica como Chico 

Xavier, às vezes, e segundo as circunstancias psíquicas 

que envolvem o comunicado, ou seja, a depender da 

natureza mental e emocional do diálogo, e mesmo 

doutrinária, faz questão de se fazer perceber com a 

personalidade marcante do grande Codificador do 

Espiritismo, o que naturalmente nos deixa completamente 

envolvido pela emoção e pela sensibilidade de sua 

presença, sempre segura, sóbria e sábia, embora muito 
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simples, e muito amável!), nos orienta que o caráter de 

“novo”, aqui apresentado pela Nova Ciência da 

“Numerologia Espírita”, apenas se constitui de 

um “simbólico” apêndice, um detalhe mesmo, devotado ao 

sentido de expressar uma vestimenta nova, ou antes, uma 

roupagem atual, e específica, da conhecidíssima 

“Numerologia”, reconhecendo, ele, o caráter muito 

particular, quanto muito valoroso, dessa Ciência dos 

Números, que, acreditamos, tanto eu mesmo, como os 

meus amorosos Amigos Espirituais, ser um belo veículo de 

averiguação das, ainda, Desconhecidas e Grandes 

Verdades da Criação, dentro de 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, embora ele tenha 

preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica como o 

celebre Dr. Carlos Chagas, às vezes, e segundo as 

circunstancias psíquicas que envolvem o comunicado, ou seja, 

a natureza mental e emocional do diálogo, e mesmo 

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 NOSSOS ESPÍRITOS, 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, não desconsiderando que os Espíritos infelizes e 
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altamente intelectualizados, mas embrutecidos pela maldade, 

mesmo que temporária seja essa maldade, também tem como 

acessar as suas, ou as “nossas” INÚMERAS memórias 

pregressas, quando, neste caso, 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 

determinadas fraquezas morais e emocionais que 

aparentemente já foram esquecidas por nós, também sejam 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 mais que 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, dessa 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, porem, os homens não foram criados para os 
números.” (Os grifos são nossos). 

 

 



         Livro # 79: “São Luis IX Responde Vol. 2” – Espírito Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
21 

Ed. e-book: 
2018 

   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 
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que possamos conquistar a numerologia como ciência para o 

domínio de nossos conhecimentos. (...). 

Nota do médium: Os grifos são meus. 

 

 

“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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Dedicatória Especial 

 

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

A nossa sincera homenagem à minha preciosa mãezinha:                                                                

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

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

  
                  1973                        Século XXI 

 

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

   A semelhança facial entre a rainha Branca de Castela e Maria 

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

Em nome dos meus Benfeitores Espirituais dedico esta obra à 

minha querida mãezinha Maria Isaura C. Cabral.  

– Vivaldo P. S. Filho 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_Mar%C3%A7o#Nascimentos
http://pt.wikipedia.org/wiki/1188
http://pt.wikipedia.org/wiki/Melun
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/27_de_Novembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1252
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O Espírito do 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 e Francisco Cândido Xavier, muito 

especialmente, 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 eminentemente Evangélica, não 

podemos nos esquecer de que Allan Kardec a conduziu 

também de maneira cientificamente racional e lógica.  
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Dr. Inácio Ferreira 
 

   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 Veneranda  

Com Espíritos Amigos. 
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Reencarnação no Brasil: 
 

    
 

São Luis IX/Vivaldo P. S. Filho,  
sob a coordenação da Falange da Verdade 

apresenta uma nova maneira de como ver a:  

Reencarnação e a Mediunidade                          

pela “Numerologia Espírita” 
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_____ _____ 

 

O Espírito Mentor de                                

Francisco Cândido Xavier  
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Apresentação # 1 

   Na conquista do Mundo Material, geralmente 

lutamos e agimos sem, sequer, pensar nas 

conseqüências do que haveremos de colher caso as 

nossas pretensões de conquista e poder venham por 

água abaixo... 

   Em todas as nossas pequeninas ações na face da 

Terra, para curtir alguma vitória que venha a nos 

beneficiar, quase que indefinidamente, no exagero 

do conforto e na abundância da alimentação, somos 

pegos de surpresa, pela própria condição primária, 

esquecidos, que ficamos, de meditar antes de agir... 

   Na experiência humana, sempre existe os que se 

arvoram, aqui e ali, na tentativa de conquistar o 



         Livro # 79: “São Luis IX Responde Vol. 2” – Espírito Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
31 

Ed. e-book: 
2018 

fruto das suas lutas, e é bastante natural que seja 

assim, pelo menos no que diz respeito aos que 

realmente buscam crescer e evoluir pelo trabalho, 

sincero, árduo, e ordenado... 

   Entretanto, seríamos bem mais honestos para 

com Deus, se indiscutivelmente utilizássemos 

destas inumeráveis artimanhas do orgulho e da 

providência para realizarmos o Bem, onde ele se 

fizesse necessário, porque se hoje somos 

batalhadores quase indomáveis das insignificantes 

coisas e necessidades terrenas, logo mais, assim 

que deixarmos esta vida transitória pelo fenômeno 

da morte, passaremos a contar quase que somente 

com a Graça do Senhor: a de nos esquecer a total 

infantilidade, por termos acreditado que os bens e 

os utensílios da Terra teriam alguma valia para nós 

no Céu se não fosse pelo peso das boas obras 

praticadas por conta deles. 

   Se podemos ser considerados seres morais: 

ansiosos, ágeis, e destemidos, que seja na 

Realização da Caridade, que aguarda a nossa boa 

vontade urgente. 

   Sejamos ricos, mas de luz.  

 

EMMANUEL  

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 05 de julho de 2018) 
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   Nota do médium: Não deve existir qualquer dúvida 

da parte dos espíritas, que absolutamente os Espíritos 

de Luz podem prover de alimento as barrigas famintas 

e providenciar o remédio necessário e aliviador, mesmo 

que aparentemente só fluídicos, aos que na experiência 

humana se somam a outros tantos desesperados do 

Além, que buscam de Jesus um socorro para as suas 

tremendas necessidades, quando, meus amigos, não 

podemos deixar de tomar esta lição de Emmanuel para 

nós mesmos, como se cada um de nós a tivéssemos 

grafado... Precisamos ser solidários, com urgência. 

     

   Os livros de Emmanuel, ditados por Chico Xavier, são 

de uma riqueza evangélica sem precedentes na história 

do Espiritismo, que merecem ser todos estudados 

havidamente por todos aqueles que amam Jesus, 

independentemente da crença que professem. 
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_____ _____  

 

Santa Efigênia ou Santa Ifigênia, como também é conhecida, é a responsável pela 
difusão do Cristianismo na Etiópia, nordeste da África, um dos países mais antigos do 

mundo. Ela é festejada no dia 21 de setembro, juntamente com São Mateus 
evangelista, responsável pela sua conversão ao cristianismo. 

Santa Ifigênia e Efrônio, seu irmão, eram filhos de Eggipus e Eufenisa, reis de Noba, 
ou Núbia, um pequeno reino da Etiópia, que vivia mergulhado no paganismo. O nome 

Ifigênia, do grego, significa “nascida forte”. 

https://cruzterrasanta.com.br/historia-de-santa-efigenia/72/102/#c  

https://cruzterrasanta.com.br/historia-de-santa-efigenia/72/102/#c
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Apresentação # 2 

   As mais terríveis dores e angustias humanas, 

não se comparam a uma gota do desassossego 

que podemos atravessar quando para o Mundo dos 

Espíritos sejamos levados pela morte, quando lá 

estivermos com a consciência em chamas vivas, 

crendo-nos num terrível inferno, sem remissão... 

   Minhas pobres crianças da Terra! Volto de minha 

Morada Celeste, para lhes convocar ao serviço 

urgente da Caridade... Palavra santa, sim, 

carregada do perfume do Cristo, mas para que 

possa exalar-se entre os homens e as mulheres 

planetárias, há de se tornar visível: 

   - Por um gesto de carinho, a quem olha para nós 

quase em prantos de angustia por estar sozinho, 
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embora em meio ao barulho do mundo... Nem 

sempre os que sorriem, estão realmente felizes...  

   Atentemo-nos para esses pequeninos detalhes da 

vida. 

   - Por meio um prato de comida, generosamente 

entregue ao faminto, que muitas vezes se encontra 

dentro de nossa própria família, envergonhado de 

nos pedir um centavo, que seja, para que a fome 

pare de lhe atormentar o estomago... 

   Se observarmos a vida com um pouco mais de 

atenção, é certo que estes casos de solidariedade 

haverão de nos surpreender a própria existência, a 

cada momento. 

   Como acabou de nos alertar o grande Emmanuel, 

façamos urgentemente a Caridade, pois que ela 

será o único meio de salvarmo-nos diante das 

brasas de um inferno que fundamentalmente 

queimará dentro do nosso coração – Já que não 

desconsideramos a realidade dos fatos de Dante. 

   Vamos à luta! O Senhor espera pacientemente 

por nós, embora sejamos nós quem deve ter toda a 

urgência do mundo, já que o tempo do “devagar e 

sempre” já está ultrapassado. 

Efigênia  

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 05 de julho de 2018)  
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   Nota do médium: Eu não conhecia até hoje esta 

querida Santa da Cristandade, mas, para o meu deleite 

espiritual, fui agraciado com a sua encantadora 

presença astral, não mais com a Personalidade antiga, 

mas como a de uma jovem garota dinamarquesa 

que se encontra reencarnada na Terra, que me foi 

revelada após eu ter assistido a uma breve reportagem, 

na Internet, sobre as nossas valorosas Forças Armadas 

Brasileiras, e sobre a parte final da vida de Getúlio 

Vargas. 

 

   Cada vez que penso em psicografar estes Seres da 

luz, me toma o corpo inteiro uma apreensão estranha, 

não pelo fato de ser algo desconfortável moralmente, é 

claro que não, mas por que pressinto que com a 

mensagem poderá vim alguma manifestação mais 

angustiante, creio porque junto a estes Espíritos 

Sublimes sempre há uma incontável legião de 

Entidades sofredoras, em busca de alivio e amparo. 
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_____ _____ 

 

Dr. Carlos Chagas (Espírito) 

Conhecido na Doutrina Espírita como ANDRÉ LUIZ, pseudônimo 

adotado ao inciar sua série de mensagens psicográficas pelas mãos 

abençoadas do médium Francisco Cândido Xavier, a série de livros 

denominada Coleção André Luiz (“A Vida no Mundo Espiritual”), 

pela Federação Espírita Brasileira. 
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Apresentação # 3 

Na mesma medida que rendemos cuidado e 

atenção aos fatos históricos que nos servimos 

no Capítulo “Perante a História”, do Livro # 77, 

confiamos que aqui vamos realizar algo idêntico, 

embora sob um novo argumento numérico, a 

partir de outras fontes, também respeitáveis... 

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. Foi o 42º rei da França, a contar de Clóvis I, e o nono rei da dinastia capetiana a ocupar 

o trono da França. 

_____________________ 

Muito do que atualmente se sabe sobre a vida de São Luís foi o que ficou registrado por Jean de 

Joinville, o seu principal biógrafo com a obra A Vida de São Luís. Jean de Joinville era amigo, 

confidente e conselheiro do rei, e também foi uma das principais testemunhas no processo de 

canonização em 1297 pelo papa Bonifácio VIII. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_IX_de_Fran%C3%A7a   

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/Lu%C3%ADs_VIII_de_Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Branca_de_Castela
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rei_da_Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%B3vis_I
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dinastia_capetiana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jean_de_Joinville
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jean_de_Joinville
https://pt.wikipedia.org/wiki/Papa_Bonif%C3%A1cio_VIII
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_IX_de_Fran%C3%A7a
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- São Luis nasceu em: 25/04/1214. 

- Vivaldo P. S. Filho nasceu em: 10/07/1964. 

Vejamos os fatos da Matemática Divina: 

25 + 04 + 1214 + 10 + 07 + 1964 + 15 (a hora 

certa do nascimento de Vivaldo)= 3239 

Podemos deduzir da seguinte maneira: 

3 + 2 + 3 + 9 = 17. 

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

Vivaldo P. S. Filho. 

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

Vivaldo P. S. Filho. 

O assombro não poderia voltar a ser maior. 

Mesmo em fatos históricos, há uma concordância 

numérica que vai nos deixando cada vez mais 

convencidos de que a Nova Ciência da 

“Numerologia Espírita” veio para instruir os 

espíritas, e que não estamos tratando de uma coisa 

imaginária, imprecisa, mas de fatos numéricos 

concordantes que chamam a nossa atenção para 

um controle rigoroso do Mundo Espiritual Superior 

para a missão de São Luis de França na roupagem 

fisiológica atual de Vivaldo P. S. Filho. 

“O acaso não consta dos desígnios 

superiores.”                                                         

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

   
“Segundo o Pedro Melo (SSP/BA), há seis (6) homônimos no Brasil com 

nomes semelhantes ao de Vivaldo, não absolutos, quando que também 

somente ele nasceu às 15 horas sob a regência do signo de câncer: 

do dia 10 do mês (7) de julho de 1964... 

Curiosamente, Vivaldo P. S. Filho (São Luis de França) nasceu no 

Hospital da “Sagrada Família”, em Salvador/BA, numa perfeita alusão à 

sua condição de principal Provedor Genético da Sagrada Genealogia 

do Cristo para o 4º. Milênio da Era Cristã.” 

Extraído do nosso Livro # 23: “CHICO XAVIER RESPONDE”. Quanto ao 

número exato de homônimos meus, não posso precisar com toda exatidão, 

embora seja em torno disto, pois o funcionário que gentilmente me deu essa 

informação tinha pressa em fechar o sistema quando lá estivemos para tirar 

uma nova carteira de identidade. 

____________________ 

Evidentemente, que não vamos avançar mais sobre 

este episódio, não por falta de vontade, mas por falta 
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de elementos numéricos sobre a morte de nosso 

Vivaldo que pudesse ser colocados em conexão com a 

morte de Luis IX, seguramente uma de suas Vidas 

Passadas. 

Deixaremos que os estudiosos futuros venham a 

complementar o nosso trabalho, que é fruto da 

misericórdia de Deus e da generosa assistência dos 

Seres verdadeiramente da luz, porque, em mim 

mesmo, ainda só tenho observado sombras... 

Quanto ao nosso médium-mentor, a própria Obra 

Perante a História terá o seu julgamento. 

André Luiz 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 05 de julho de 2018) 

   Nota do médium: Este querido benfeitor, sempre 

tem nos enlevado a alma pelas suas inusitadas 

participações... André, seguramente, haverá de 

trabalhar com outros médiuns assim que eu voltar para 

a Vida Imortal, pois não posso, sequer, imaginar que 

um Instrutor deste quilate possa pendurar as 

chuteiras, e ir fazer veraneio em qualquer Espaço do 

Universo, pelo menos não por enquanto (risos), 

quando sabemos que a Terra anda tão carente de 

grandes Mestres, quanto de médiuns bons que possam 

lhes intermediar o pensamento. 

   Jesus nos abençoe a todos. 
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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  

   Graças ao Bom Deus, estamos de volta! 

Procurando dar prosseguimento à nossa pequenina 

tarefa de Edução das Almas pelo Evangelho, que 

sempre e cada vez mais nos dá lições de verdadeira 

paz e alegria, e não poderia ser diferente, já que o 

Cristo, em sua passagem pelo Mundo, somente nos 

deu exemplos de alegria e paz, embora tenha sido 

amargamente desconsiderando por aqueles que 

loucamente se acreditavam superiores a Ele, o Rei 

Supremo da Terra, numa inversão total de valores 

espirituais... 
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   Entretanto, aqui vemos um homem que também 

foi rei, mas que abdicou de toda a pompa do mundo 

para exaltar, ao extremo de suas forças, a Vitória 

da Vida Eterna com o Cristo... E por esta simples 

razão, é que vamos lhe crivando o coração sofrido 

com mais alguma tarefa mediúnica que lhe possa 

trazer a sempre renovada alegria e paz, não a 

“alegria” e a “paz” oferecida pelos fetiches da vida 

transitória, mas uma felicidade somente encontrada 

no coração das Entidades Celestiais, que nada mais 

esperam dos seus pupilos da Terra senão a busca 

incessante pela sua elevação moral. 

   Meus filhos! Esqueçamos um pouco as nossas 

dificuldades, mesmo que sejam muito dramáticas, e 

sigamos adiante servindo na  CARIDADE... Pois, 

será por meio dessa doce virtude que alcançaremos 

a vitória definitiva sobre o Mundo Material, que hoje 

se encontra mais enfermiço do que antes, como se 

uma sombra tenebrosa tivesse se abatido sobre ele.   

    Aqui, endereçamos aos leitores, que já nos 

alegram pela atenção, mais este novo Livro # 79, 

dando prosseguimento aos nossos empolgantes 

estudos espíritas, com uma particular atenção para 

os impressionantes “Sinais”, “Códigos” & 

“Enigmas” Secretos de Deus do Espiritismo.  

Veneranda   

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 08 de julho 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 (livro “Nosso Lar”, André 

Luiz/Chico Xavier, 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, prima de Maria e mãe de São João 

Batista. 

________________________ 

   

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

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

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

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

Veneranda Entrevista  

“São Luis de França”  

__________ 
 

  

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). 

   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, Brasil, já que todo o 

projeto de Revelações Espirituais em torno de suas Vidas Sucessivas, e de outras 

tantas pessoas do seu conhecimento, ou não, invariavelmente, por força mesmo da 

natureza totalmente transcendental do projeto inicial, estarem anexados ao número 

nove (9), referente ao mês (9) de setembro do ano de 2012, quando o nosso 

pupilo mediúnico concluiu o livro “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, já debatido 

nas demais obras de sua lavra psicográfica, que foi produzido em homenagem ao livro 

“VOLTEI”, pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB). 

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

André Luiz/Hernani G. Andrade: Atualizado por Santa Brígida da Suécia. 
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                                                                           Entrevistando  

                  

Por Veneranda                                     

  

Os Amigos Espirituais querem saber                  

Parte # 2 

_____________ 

1) Meu amigo, Vivaldo! Como ficamos felizes por 

já estarmos de volta, desfrutando de uma 

amizade tão certa quanto as estrelas do 

firmamento, que nos ilumina pelas vidas 
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obscuras da Terra, sim, porque os nossos 

companheiros terrenos devem deixar de 

acreditar que os Espíritos mais elevados, ou 

um pouco mais elevados, somente se 

encontram refugiados em colônias espirituais 

paradisíacas, quando, na verdade, na grande 

maioria dos casos quando não firmam raízes 

em Esferas muito sofridas, pela reencarnação 

mesmo, assim como a do Plano Material, pelo 

menos vivem intercalando as suas atividades 

laborais com compromissos de auxílio e 

resgate entre os seus tutelados mais 

sofridos... Então, por mais que desejemos 

“subir”, pelo menos por enquanto, somente 

estamos “descendo”, atendendo aos 

inúmeros pedidos daqueles de nossos irmãos 

que mais agonizam, geralmente pelas dores 

que eles mesmos criaram para as suas vidas, 

estejam eles na Terra dos homens 

encarnados ou em outras regiões do Espaço 

Invisível, sem que desconsideremos o mérito 

e o demérito de cada Espírito em sofrimento 

e penúria, pois se há na Vontade soberana de 

Nosso Pai Celestial que todas as sua criaturas 

sejam beneficiadas pela sua misericórdia, que 

é a Lei do Amor e da Caridade, há também a 

necessidade de que todos, sem distinção, 

aprendam alguma coisa pela Lei de Justiça... 
 

Por favor, o que tens achado da atual 

situação dos médiuns, de uma maneira 
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geral?... Mas antes que você me responda, 

querido, lembre-se que aqui você está entre 

AMIGOS e não entre “chefes” de qualquer 

coisa, que pudessem lhe crivar o coração com 

as artimanhas do orgulho e da vaidade, por 

isso trate-nos “da maneira de sempre”, como 

você costuma fazer em off, com aquela 

intimidade que somente vemos entre as 

pessoas que realmente se curtem... Afinal de 

contas, os nossos leitores aguardam de nós o 

exemplo da verdadeira simplicidade, sem 

qualquer tipo de pompa ou “bossa”... Okay? 
 

R- Eu lembro-me muito bem de quando você 

se apresentou para mim numa das primeiras 

vezes, assim que eu havia me deitado para 

dormir... Você, minha lindeza, me pediu para, 

que ao psicografar – digitar, etc... –, eu 

procurasse as melhores palavras possíveis na 

transmissão dos comunicados de Além-

Túmulo, é claro que deixando os Espíritos 

Amigos o mais a vontade possível para 

expressar os seus pensamentos iluminados, 

mas que buscasse, dentro do possível, lhes 

emoldurar a palavra elevada com uma 

linguagem simples e o menos rebuscada 

possível, isto, segundo você mesma me 

declinou, para que os nossos leitores não 

ficassem com aquela antiga  idéia de que os 

Espíritos Superiores, ainda hoje, se 

expressam, ou se expressariam, como as 
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pessoas se comunicavam no século 19-20, e 

assim dando um sopro de atualidade em 

nossos comunicados, embora a nobreza das 

Entidades que por meu intermédio haveriam 

de se comunicar... 

 

Vivaldo Filho & Fernanda Cabral (sua sobrinha). 
 

Esta foto, de minha sobrinha comigo, vem 

mesmo a calhar, pois tem haver com a sua 
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pergunta em relação aos médiuns, que de 

uma maneira geral, segundo tenho percebido 

no decorrer destes meus 22 anos de serviço 

na mediunidade, estão precisando o mais 

rápido possível de um alerta, não que os 

Espíritos de Luz já não o tenham feito desde 

a publicação de “O Livro dos Médiuns”, por 

Allan Kardec, mas porque me parece que por 

conta de determinados benfeitores espirituais 

ter-lhes aconchegado ao coração “demais” 

lhe dando orientações para que somente 

avançassem na tarefa mediúnica caso 

realmente fosse dos seus interesses, eles 

concluíram que nada deveriam fazer para 

mudar de opinião em relação ao cumprimento 

de suas missões, que indiscutivelmente 

devem ter levado anos a fio para serem 

programadas na Vida Espiritual antes desta 

atual reencarnação... Ou seja, a maioria dos 

Mensageiros encarnados está trocando galhos 

por bugalhos, ou seja, acreditam-se 

totalmente desnecessários entre os Agentes 

da Luz que lhes garantiram a missão na 

Terra, deixando de lado o cumprimento, 

mesmo que parcial, deste labor que Kardec 

afirmou dever ser vivenciado de maneira 

santa... 
 

Evidentemente, como no caso de nossa 

Fernandinha, sempre o orientador mais 

experiente deverá dosar a sua instrução de 
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acordo a capacidade psicológica dos que lhe 

pedem ajuda para a solução desse enigma da 

mediunidade: o de ser ou não ser médium... 

No caso dela, por eu lhe perceber uma certa 

tendência ao “medo”, evidentemente que lhe 

recomendo esperar o momento certo, quando 

esteja mais madura emocionalmente, para 

que cumpra com a sua tão delicada tarefa... 

E assim, no meu modesto entendimento, os 

orientadores espíritas devem proceder, mas 

isso não quer dizer que devamos esconder 

por completo o caráter sério de cada missão, 

deixando em entrelinhas para todos que 

MEDIUNIDADE é, sim, compromisso. 
 

  
 

Que os nossos leitores não se assustem, 

posso até parecer um tanto radical, mas se 

hoje em dia a maioria de nós tem capacidade 

mental e emotiva suficientes para assistir aos 

terríveis filmes e programas (reais) de 

televisão com cenas fortíssimas de violência e 

agressividade, por que então não estaríamos 
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também capacitados para aprendermos com 

o doce Espiritismo sobre OS ENVOLVENTES 

MECÂNISMOS DA MEDIUNIDADE E A SUA 

VIVÊNCIA PACIFICADA, operando-a na 

plenitude de nossas potencialidades, sempre 

em nome da caridade?!... 
 

 
 

Por isso, na minha modesta experiência 

pessoal, o que mais tenho visto, entre 

pessoas que nasceram com a tarefa ostensiva 

da mediunidade, é a desconsideração quase 

completa sobre esta sedutora potência da 

alma humana, sedutora no sentido de que 

todos são mais ou menos atraídos pela 

curiosidade da coisa, mas muito poucos, 

poucos mesmo, a desejam de verdade, pelo 

menos quando começam a ver a seriedade da 

do assunto... E isto muitas vezes ocorre sem 

que os mais interessados, os médiuns, 

saibam que Entidades verdadeiramente 

iluminadas lhes acompanham de bem perto 
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do Além, sem que saibam que tipo de 

benfeitor está realmente por detrás deles, o 

que acaba também gerando um certo 

desinteresse moral, por assim dizer, já que 

no fundo gostariam de estarem sendo 

assistidos pelos Espíritos Superiores... E eu 

não vejo nada demais nisto, porque sempre 

será melhor saber que estamos sendo 

guiados por um guia competente do que 

por um Espírito “mais ou menos adestrado 

nestas coisas”... É natural que seja dessa 

maneira, e por isso, sempre que observo pela 

minha vidência mediúnica, faço questão de 

dizer aos iniciantes da mediunidade que 

estão, sim, sob boa proteção, e se possível 

dando nome aos bois... Mesmo porque, existe 

uma legião incalculável de Benfeitores da 

Vida Maior desejosos de servir junto a cada 

um de nós...  
 

A era do “ocultismo”, segundo entendo, já 

passou... Saibamos que Jesus nos disse em 

sua Boa Nova: “Conhecereis a Verdade e a 

Verdade vos libertará.” (João 8:32). 
 

Ninguém pode duvidar que os nossos 

Protetores Espirituais não sejam carrascos, 

seres cobradores de nossa vida moral, estão 

infinitamente longe disto, mas é bem certo 

que esperam “alguma coisinha” de nossa 

parte – Risos. 
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2) Meu doce! Esta minha participação tem um 

porque, é que desde que desencarnei sinto a 

vontade imensa de conhecer e de dialogar 

com aquele que foi escolhido pelo Senhor 

https://sep.yimg.com/ay/yhst-28239674641265/legends-carmen-miranda-dvd-14.gif
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Jesus para informar ao Plano Material o que 

pensam e acreditam os Espíritos desta nossa 

9ª. Esfera Espiritual da Terra (Arte em 

geral ou Cultural e Ciência), com objetivos 

bem claros e definidos de promover entre os 

seres da vida planetária uma nova visão 

sobre a Lei da Reencarnação, por um prisma 

diferente, onde se leva em consideração as 

manifestações ocultas da Cultura e da Arte, 

como temos visto até aqui... Por isso, já me 

sinto grandemente agraciada pela beleza de 

poder presenciar esta luz comovente que se 

derrama do Mais Alto por meio de ti, meu 

amado, que nutre o coração de todos nós, 

seus verdadeiros pupilos, já que nós estamos 

bem abaixo de sua elevação, e dos que nos 

lêem... Entretanto, nos deixe um pouco mais 

informados sobre as ocorrências futuras da 

Terra, mesmo já sendo do conhecimento 

público as mensagens sobre o ano de 2019 

transmitidas por Chico Xavier, o Mestre de 

todos nós, na condição do grande Espírito da 

Verdade...  
 

Pode ser? 
 

R- É mesmo, querida Carmem... Se não me 

falha a memória, você tem se manifestado 

somente de maneira subjetiva, dando de sua 

gentileza a oportunidade para que outros 

Amigos Espirituais possam se manifestar por 
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meu intermédio, visto que a minha condição 

física ou mental não me permite fazer 

mais do que eu tenho feito... Os Espíritos 

sempre jogam suas maravilhosas luzes sobre 

a minha casa mensal, enfim, abastecendo os 

meus centros de forças da alma para que eu 

possa dar vazão a tantos comunicados do 

Invisível, porém, a questão física entra de 

maneira quase decisiva sobre a minha 

condição de medianeiro por tratar-se de um 

ser, eu, em estado de reencarnado, correndo 

o risco de perder força física demais em 

relação ao ganho de elementos psíquicos 

demasiados, o que poderia me levar à 

desmaterialização física por completo, 

por isso que os Guias sempre me pedem para 

parar quando for preciso, antes que vocês 

mesmos me orientem a isto... 
 

Com relação a sua pergunta, tenho para mim 

que a Evolução planetária irá dar belos saltos 

a frente, aliás, como disse o próprio Chico 

Xavier (DVD: “Não Será em 2012”, FE 

Editora Jornalística), mas não de uma 

maneira extensiva a todos os pontos do 

Globo terreno, quando ainda veremos muitas 

comunidades humanas beirando à miséria 

profunda e quase absoluta, porque sinto que, 

infelizmente, haveremos de avançar mais em 

tecnologias do que em moral, como tem sido 

no decorrer dos séculos e dos milênios da 
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Terra, porém a parte humana, sentimental, 

será o carro chefe da evolução geral, 

compreendendo assim que vamos avançar 

mais rápido do que antes em questão de 

Espiritualidade, até porque o querido Chico, 

em entrevistas a dois companheiros de 

Doutrina, afirmou que Seres Interplanetários 

haverão de manter contato mais ostensivo 

e extensivo com a nossa civilização terrena, 

não necessariamente de outros Planetas, ou 

apenas de outros Planetas do Cosmos, mas 

também de nosso próprio Espaço Planetário, 

as Regiões Espirituais da Terra, como é o 

caso da 9ª. Esfera de vocês... 
 

  
 

Carmem Miranda 
 

Com isso, creio, que haverá manifestações 

gradativas, porém seguras, de Espíritos 
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Superiores que foram grandes “astros” e 

“estrelas” do nosso passado terreno, inclusive 

televisadas e/ou transmitidas pela Internet, 

mas, como eu disse, mais objetivas e com 

objetivos pré-determinados. 

 

3) E eu entro neste esquema de Materializações 

“Espetaculares” para o Século 21? 

 

R- Com toda certeza. – Risos de nós dois. 

 

Devemos levar em consideração, que estas 

informações de minha parte estão atreladas 

às que foram dadas pelo Chico, porque para 

que realmente a nossa Esfera material 

avance, necessário se faz que não haja 

qualquer conflito de ordem nuclear até 

2019... Caso não havendo, fico com as 

informações dadas pelo inesquecível médium 

de Uberaba, mesmo porque (risos), para mim 

Os Planos Espirituais – Mundos Dimensionais 

–, com suas diversificadas formas mentais e 

natureza física, são absolutamente tão reais, 

na maioria das vezes tão objetivas (solidas 

e palpáveis!) para a mim, que seria 

impossível eu acreditar que o Chico pudesse 

ter se equivocado... Se eu posso ver e 

verificar tudo com exatidão, por força de 

minhas faculdades, é obvio que outros 

milhares de pessoas poderão acessar estas 
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mesmas imagens, no mesmo grau que eu 

tenho conseguido ou até mais nítido, de 

maneira absolutamente visual e física, 

evidentemente bastando que eles, os Seres 

Interplanetários, assim o deseje, também 

pela vontade de Jesus, o Senhor Supremo de 

toda a Vida na Terra.  

 

4) Isto ocorrerá com a ajuda de aparelhagens 

tecnológicas avançadas para o nosso meio ou 

por força exclusiva de suas/nossas mentes? 
 

R- Creio que serão feitas adaptações para 

ambos os casos, mesmo porque André Luiz, 

ainda pelo Chico, já narrou casos de 

materializações com a ajuda de aparelhagens 

especializadas. 
 

 
 

Eu não duvido de que os Espíritos, ou antes, 

os Seres Interplanetários, mais avançados 
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tenham grandes dificuldades de se possam se 

corporificar, ou aterrissar, em nosso meio 

ambiente somente por conta de sua força 

mental, mas de que valeria tanto esforço se 

pudessem atingir o mesmo objetivo com a 

utilização de maquinário apropriado?!...  

 

  

5) Não perdendo o foco de sua resposta acima, 

por favor, Vivaldo, se possível, diga-nos como 
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ocorrerão as manifestações, a partir de que 

tipo de fenômeno mediúnico e quais as 

condições da Natureza Humana hoje para que 

isso venha realmente a acontecer, em 

hipótese alguma desconsiderando a vontade 

de Jesus, que auxiliado pelos seus Agentes 

Divinos controlam as ocorrências da 

experiência planetária... 
 

R- Segundo posso deduzir por minha 

clarividência, os seres de “outros planetas” a 

que Chico deveria estar se referindo vão 

começar a aparecer por meios de sinais 

quase inaudíveis (sonoros) e por meio de 

visões fugidias, lembrando as chamadas 

ilusões fugidias dos esquizofrênicos, como se 

um surto novo de moléstia estivesse 

acometendo uma boa parte de nossa 

civilização humana, inclusive muitos 

acreditarão se tratar de uma nova praga 

médica, quando, na verdade, nada mais será 

do que os Espíritos de Outras Regiões do 

Espaço tomando corpo em nossa Dimensão 

física... E gradativamente eles chegarão, 

primeiro nos observando as tendências para 

logo em seguida nos convidar ao “contato” 

mais direto. 
 

Uma das condições magnéticas mais 

adequadas para que este novo e grande 

evento para a Humanidade possa ocorrer sem 
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grandes sobressaltos, porque também 

corremos o risco de receber primeiro os Seres 

menos evoluídos, é a de estabelecermos 

desde já uma relação afetiva e sexual entre 

parceiros, seja de qual sexo for, mais 

solidária e espiritualizada...  
 

 
 

A nossa carga psicológica, que está 

assentada nos hormônios bilaterais 

(Hipotálamo), se ajustará às dos Seres 

Espirituais (ou Seres hiperdimensionais) 

que haverão de romper as suas laboriosas 

auras mentais – PORQUE ELES SÃO 

NATURALMENTE DOTADOS DE UMA 

PODEROSA AUTO-PROTEÇÃO PSIQUICA –, e 

o meio ambiente de nossa esfera planetária, 

quando passará a entrar em jogo uma 

poderosa troca de fluidos sexuais-

sentimentais Entre os Dois Planos... 

Precisamos compreender que o sexo é 

mecanismo natural de Vida em todos os 

Planos do Universo, embora seja adaptável, 

ajustável, de acordo o caráter e as condições 

fisiológicas, fisioquímicas e morfológicas de 

cada Humanidade, mas que sempre obedece 

ao principio do acasalamento... E 

acasalamento, meus irmãos, entre outras 
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coisas significa: afeto, estima, carinho e 

lealdade. 
 

Seja de maneira material-física ou mental- 

magnética, nunca deixaremos de estar 

associados uns aos outros, obedecendo a 

uma lei de interatividade e conectividade 

perpetua, e para que não venhamos a ser 

pegos (totalmente) de surpresa pela força 

mental de Espíritos de Outros Mundos – já 

que também somos Espíritos, somente que 

vivendo em plano físico da Terra – 

haveremos de nos precavermos moralmente 

não apenas pela bondade dos nossos 

corações, em forma de ações beneméritas na 

Caridade, como pela elevação das nossas 

conhecidas, mas muito desmoralizadas, 

sagradas forças genésicas... 
 

 
 

Aliás, não foi ao acaso que o Senhor nos 

orientou a: amarmo-nos uns aos outros 

como Ele nos amou.  
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E o Mestre nos amou de maneira total. 

 

 

6) Meu bem! Você acredita que estes Irmãos de 

outras Esferas de nosso Planeta, ou de outras 

indefinidas regiões dos Universos de Deus, 

diante destes alertas que você nos transmite, 
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embora em tom instrutivo, estão mais 

preocupados com eles, em fazer bonito, ou 

com as pessoas que habitam a vossa faixa de 

ação, já que, segundo podemos deduzir, eles 

sabem bem que, uma vez corporificados de 

maneira total, e quase generalizada, no 

Globo terráqueo, existe o temor de que os 

seres “humanos” avancem sobre eles, no 

caso de serem os Espíritos Mais Evoluídos, 

como terríveis feras enlouquecidas em 

busca de presas fáceis, sedentas pelo sexo 

pervertido, por conta da beleza extrema 

dos seus corpos espirituais, já que nós, os 

da 9ª. Esfera Espiritual da Terra, também 

estamos na fila para adentrar nesta grande 

boda planetária!...  
 

R- Agora, vale a lembrança de Jesus na 

passagem de João 2:1-11: “AS BODAS DE 

CANÁ DA GALILEIA” (O Novo Testamento, 

tradução do original em grego por Haroldo Dutra 

Dias, 1ª. edição, CEI, 2010)... Nem mesmo o 

Mestre estava ainda preparado para o 

enigmático milagre da transformação da água 

em vinho, entretanto Ele se prestou ao feito 

por compaixão, e por respeito à Maria, sua 

querida mãe. 
 

Parece-nos que vocês, dentro das incertezas 

que quase regem a vida humana da Terra, 

vão ter que correr algum risco que possa 
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servir de fruto (“sinais”) para as nossas 

futuras gerações, assim como Jesus, ao lado 

dos seus discípulos, fez em Caná. – Risos. 
 

 
 

Todos nós que transitamos pelo Espiritismo, 

uma vez tomando ciência das obras de Chico 

Xavier quanto das de Yvonne A. Pereira, 

especialmente as destes dois grandes 

médiuns, vemos entre a humanidade terrena 

uma colméia quase insuportável de 

personalidades profundamente adoecidas na 

área da bendita sexualidade, sem que, por 

enquanto, possamos fazer muita coisa por 

elas, ou por nós mesmos, porque mais ou 

menos temos as nossas dividas, de uns para 

com os outros, a resgatar na esfera sexual... 

À bem da verdade, de coração aberto, nem 

sem ao certo se existe alguma alma na face 
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do mundo que não precise de uma assistência 

moral vigorosa neste sentido...  
 

Como sabemos, o momento é de renovação.  
 

Cabe a cada um de nós fazer a sua própria 

faxina intima, para que possamos receber, e 

receber muito bem, o CONTATO de vocês, 

quiçá de outros sistemas de Planetas do 

Cosmos. 
 

 
 

Liz Taylor 

 

7) Não acredito que você esteja insinuando que 

nós, enquanto encarnado ou desencarnado, 

devamos nos comportar sexualmente uns 

diante dos outros como se fossemos robôs 

programados para “amar tibiamente e gozar 

com economia” (O.E.S.E), mesmo porque os 

seus Amigos Espirituais já vem sugerindo aos 

nossos leitores, que já se espalham por 

vários países, que, em termos de cama 

(risos), tratem-se com a liberalidade que o o 
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corpo e coração possam suportar, enfim, que 

não venham a se envergonhar diante dos 

anjos celestiais que lhes protegem a cada 

instante de suas caminhadas para o Mais 

Alto, e por isto, querido amigo-mentor, lhe 

peço que seja algo mais ilustrativo em 

relação aos nossos contatos mais íntimos uns 

com os outros, independentemente da 

preferência sexual de cada um... 
 

R- É natural que tratemos deste assunto, já 

que a nossa sexualidade deve também ser 

tratada à luz de nossa Doutrina, que avança 

com a Ciência prestando incomparáveis 

serviços de Educação para a Alma, aclarando 

os ainda confusos, e desejosos, corações 

terrenos, claro que principalmente os nossos 

corações, sobre a maneira de como devemos 

vivenciar a nossa preciosa sexualidade, não 

deixando que os preconceitos possam nos 

interditar o vontade sempre justa que temos 

de amar com paixão, e mesmo com bastante 

erotismo, a pimenta da paixão, não é mesmo 

minha querida Liz?... – Risos de nós dois. 
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Pelo foco da Espiritualidade Maior, a que tem 

me assistido no decorrer dos últimos vinte e 

dois (22) anos de tarefas na mediunidade, 

não existe limites para o SEXO, já que ele é 

um conceito básico da Vida com Deus, que 

nos governa o estado mental, em qualquer 

grau que nos encontremos, de conformidade 

com os poderes da sexualidade que já 

estejamos vivenciando, melhor ainda: toda a 

nossa realidade psicológica, passa sim pelo 

abençoado ato sexual, senão físico, na 

mecânica da coisa, com certeza psíquico, em 

sua profundidade, mas que se mantém mais 

real e duradouro do que a experiência física, 

já que a Vida Real se manifesta sobre nós, e 

por entre nós, em atos contínuos e 

ininterruptos de procriação...  
 

Estamos a todo o momento, a cada instante, 

criando vida (s), vivendo e morrendo, e 

vivendo novamente, assim continuando 

perpetuamente na nossa busca incessante 

pela perfeição no Criador... 
 

Na questão # 9, do nosso livro anterior (78), 

mencionamos um caso mediúnico vivenciado 

por mim por estes dias, quando vimos 

nitidamente um Espírito da Natureza, 

também conhecido por Elementar – Esta 

espécie que eu pude conhecer, tinha uma 

estatura alta, creio que de pelo menos 

1,70m, o que pode variar um pouco para 
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mais ou para menos, mas sendo isso –, 

trazer em sua estrutura anatômica uma 

espécie de pênis diferente da nossa... Estes 

Espíritos têm uma estrutura física muito 

semelhante a nossa, mas destacava-se pelo 

seu corpo mais fino e suas orelhas 

pontiagudas, assim como no grande filme 

“Avatar”... Pois bem, mesmo entre eles 

parece-nos que o sexo, ou o AMOR, tem 

raízes profundas em suas características 

psicológicas, já que eles trazem um número 

maior de pênis que o nosso, pois eles se 

espalham, creio, em dezenas pelos seus 

corpos (cintura para baixo). 
 

 
 

Alguém de nós poderá questionar: Mas eles 

não são Espíritos mais inferiores que nós? 
 

Então, eu lhe devolveria: De nós, quem?  
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Só em tocar-lhe a aura um tanto perturbada 

– lembremos que eu havia dito que ele 

parecia um pouco agressivo, por força de 

uma aproximação dele a determinados 

irmãos nossos da Terra que ainda vivem 

longe do Evangelho de Jesus –, verifiquei a 

sua reação imediata para o bem... E se ele 

fosse tocado por uma mensagem de 

Emmanuel, pelo Chico Xavier, o quanto ele 

não avançaria Mais Alto?... E nós seriamos 

capazes de evoluir assim tão rapidamente 

quanto eles, estes seres sugeridamente 

mais inferiores do que nós humanos? 
 

Mas deixando esta polemica um pouco de 

lado, a de quem é “inferior” ou “superior”, 

voltemos ao ponto central da nossa breve 

reflexão, aceitando a realidade de que todos 

os Espíritos do Universo vibram no diapasão 

da Sexualidade, nos convidando a uma 

vivencia e prática realmente condizentes com 

o espírito de nobreza e elevação que deve ser 

o ideal de todo cristão-espírita...  

 

Entretanto, já que tocamos no tema da 

Evolução das Espécies, humana ou 

elementar, que os homens se preparem, pois 

que num futuro não muito distante o nosso 

pênis deixará de existir (risos), quando 

seremos todos levados a vivenciar a 

mecânica do sexo, o seu contato sexual mais 

intimo, por meio do atrito suave entre os 
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corpos, por assim dizer, já que estaremos tão 

avançados na fisiologia quanto na anatomia 

que tocando a mulher a sentiremos em sua 

totalidade mental, sentimental, emocional, e 

física... E com a mulher ocorrerá o mesmo. 
 

Se bem que o termo desaparecer seja um 

tanto exagerado, ou até mesmo incorreto ou 

incompleto, quando na verdade o nosso 

pênis, como os demais órgãos e sistemas de 

nosso corpo humano haverá, também, de 

seguir o seu curso na escalada para o Mais 

Alto, eu digo: evoluir, e por esse ponto de 

vista é que as nossas funções corporais 

deverão ir gradualmente se embelezando e 

se adaptando aos nossos níveis mais 

elevados de consciência e psicologia, também 

se rearrumando ou se reorganizando por 

dentro de nossos corpos físicos, isto mais lá 

para frente, lembrando inclusive que a nossa 

informação não tem nada de inédita, embora 

seja original em seu aspecto mediúnico, como 

uma benção da Vida Maior para nós todos 

que transitamos por esta época de profundo 

“retrocesso” moral, e dentro de determinados 

aspectos intelectuais, pelo menos em relação 

aos Planos Espirituais mais elevados de nossa 

Morada Planetária, pois o grande Mestre da 

Alma Humana, Allan Kardec, já nos disse que 

as sensações nos Espíritos são mais gerais do 

que especificas, localizadas, embora ele 
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estivesse falando em relação aos Espíritos 

dos mortos, as dos desencarnados, mas que, 

como eu pude observar pela minha 

clarividência pré-cognitiva (visão do futuro), 

isso se dará sim nos próximos milênios, que 

para os Espíritos passarão como um breve 

sopro de existência humana... 
 

 
 

Isto, digo apenas para arrematar a sua 

pergunta, querida Liz Taylor, que sabe bem 

como seduzir e encantar pelos seus naturais 

atrativos de Espírito-feminino, talvez já se 

preparando para ser novamente uma grande 

estrela do cinema da Terra. – De resto que a 

sua futura reencarnação em nosso Plano 

Material, caso isso realmente venha a 

acontecer, não será impedimento para que o 

seu Espírito, em momentos de Emancipação 

da Alma, em estado de vigília ou não, na sua 

antiga roupagem de Liz, possa se comunicar 

ou se corporificar pela MATERIALIZAÇÃO 

SUBLIMADA, obedecendo à lei das afinidades 
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e dos interesses, segundo temos apreendido 

por Allan Kardec. 

 

 

8) E a glândula pineal, onde entra neste nosso 

novo esquema de maravilhosas possibilidades 

para o grande futuro? Cientes que já 

estamos, de que ela não somente é a fonte 

primária da Mediunidade entre os Espíritos da 

Terra, quanto a do Sexo. 
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R- Minha lindeza! Ela irá se desenvolver a tal 

ponto que tomará todo o nosso cérebro, 

será, em verdade, o nosso cérebro do futuro, 

mediante a vontade do nosso Espírito será o 

controlador das ações do nosso corpo 

material futuro, ou semi-material. 
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9) Não desejando esgotar este assunto, que nos 

atrai muito quando estamos do Lado de Cá da 

Vida, quando somos levados a refletir muito 

mais sobre o nosso futuro e sobre o futuro da 

vida como um todo, mas tentando dar um 

justo arremate à questão iniciada pela 

bondosa Carmem, nos fale um pouco sobre o 

que você acredita que ocorrerá nos próximos 

anos com a Aura do Planeta se os seres 

terrenos, em particular estes, não 

começarem a rever as suas angustiantes 

tendências para o uso da cachaça, e diga-se 

ai todo e qualquer tipo de droga alcoólica?!... 
 

R- Os mais inteligentes, ou os mais 

espertos, evidentemente que já começam a 

se observarem “viciados” pela miséria da 

bebida alcoólica, passando a nutrir uma 

aversão a tudo o que diga respeito a este 

péssimo equivoco da Ciência-humana, que 

ainda teima em colocá-la na condição de 

bebidinha necessária a isso ou a aquilo... Se 

os nossos irmãos da Terra, de uma hora para 

a outra, pudessem abarcar a aura magnética 

do nosso Planeta haveriam de ver o que faz 

esse vício no Ecossistema Espiritual (Mental) 

de toda a vida terrena, assistindo as variadas 

imagens (dantescas!) produzidas a partir dos 

pensamentos e das emoções desequilibradas 

daqueles que utilizam a tal dose social, 

quanto mais as que nascem do coração e dos 
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desejos inconfessos dos que a utilizam de 

maneira regular, criando nas demais criaturas 

uma corrosão astral que gera uma série de 

doenças nos diferentes corpos do Espírito, 

esteja ele encarnado ou desencarnado, o que 

tem contribuído para a volta de inúmeras 

doenças que até então pareciam coisas 

extintas em definitivo...  
 

 
 

Maria Della Costa 
 

Entendo, minha bela criatura de Deus, que a 

sua pergunta está em conexão com a da 

Carmem, que vê nesta especifica aura 

deprimente da Terra mais um problema a 

ser resolvido pelos Seres Interplanetários 

que haverão de travar contatos mais diretos 

com a nossa civilização. Um problemão 

mesmo, mas que deverá ser vencido, para o 

bem dos homens pelo contato direto com 

vocês. 
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10) Poderíamos supor que as Ciências da Terra, 

ou uma parte dela, se sentiriam atualmente 

constrangidas a “endossar” os costumes 

bárbaros da vida planetária em relação ao 

uso da bebida alcoólica, de uma maneira 

geral e não apenas na sua questão mais 

comprometedora, quando já está causando 

doenças graves do sistema nervoso e 

endócrino dos pacientes, por receio de que 

um controle mais acirrado, por parte de 

qualquer Estado, sobre a sua venda e seu uso 

que acabasse por gerar uma espécie de 

abstinência forçada entre os que dela 

fazem uso mais ou menos diário?... 

 

R- Pela sua pergunta, já podemos deduzir 

que vocês da Vida Mais Alta reconhecem boa 

vontade entre muitos dos sábios da Medicina 

Científica, sem desconsiderar que por detrás 

desta quase geral “aceitação do uso do 

álcool” poderão estar interesses econômicos 

gigantescos que apenas tem como meta o 

lucro, sem se preocuparem da saúde geral de 

suas vitimas, que são bombardeadas pela 

mídia malévola da Terra que nada tem haver 

com o bem estar das populações, no que toca 

ao terrível uso de bebidas alcoólicas, que seja 

lá em qual grau se apresente sempre será 

um inferno mental na vida de milhões de 

pessoas e famílias sobre a face do mundo. 



         Livro # 79: “São Luis IX Responde Vol. 2” – Espírito Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
80 

Ed. e-book: 
2018 

 
 

Deste Outro Lado da Vida, quando vocês 

podem visualizar os vapores deprimentes 

gerados pelo uso (qualquer) do álcool e pelo 

convívio entre os enfermos e desajustados 

dos Dois Planos, naturalmente que passam a 

se comoverem ainda mais com a situação 

de calamidade pública a que vão se arrojando 

cada vez mais os irmãos daqui, que, 

impulsionados por uma “moda que nunca 

passa”, estabelecem uma parceria de 

vampirizações quase ininterrupta, somente 

sendo aliviados quando uns ou outros, já 

tocados por tantos sofrimentos, em família ou 

em sociedade, tomam a direção de outros 

rumos, geralmente socorridos, também, pela 

assistência médica especializada que lhes 

ajudam a correr deste grande mal espiritual... 
 

Não podemos nos amedrontar diante deste 

sufrágio terreno, que tem levado os jovens, e 

muitas crianças, a um quadro de estagnação 

psíquica sem precedentes, já que ai pode 

estar somente o começo de mais tragédias. 
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11) Meu bondoso, Rei Luis IX – Neste momento 

ele sorrir, porque sabe que São Luis, quando 

encarnado, não gostava de ser tratado como 

rei, porque ele tinha a convicção que rei 

somente era o Senhor –, podemos afirmar 

que o Mundo está em guerra? 
 

R- Não podemos dizer que se encontra em 

paz, então é certo que a civilização humana 

atual está atravessando um momento de pico 

em sua evolução, vendo pessoas e grupos 

distintos se enfrentando como se estivessem 

numa superlativa arena quais as dos tempos 

primitivos da Cristandade... Portanto, querido 
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Amigo, independentemente do grau de 

incivilidade de muitos, podemos dizer que 

entre a maioria dos que estão encarnados 

somente com desejos obscuros há um 

contingente enorme de pessoas de Bem 

que começam a gritar alto, perdendo aquela 

timidez de outrora que geralmente faziam as 

pessoas “tímidas” (O.L.E.) se calarem diante 

das feras humanas, que nada mais desejam 

dos demais que fazerem suas vitimas as 

criaturas bondosas, porque lamentavelmente 

se acreditam melhores do que estas últimas, 

por isso não cansamos em repetir que há, 

sim, sempre espaço para a esperança, que 

nem tudo está perdido, nem mesmo para a 

renovação dos Espíritos perturbadores que, 

hoje, açoitam com a sua tremenda arrogância 

econômica a face dos mais simples... 
 

 
 

Raul Seixas: O maluco beleza. 
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A luta com Jesus é feita também de altos e 

baixos... Se hoje estamos por baixo, amanhã 

certamente estaremos por cima, com a 

consciência tranqüila por estarmos do lado 

certo, do lado do bem, dos que vê em todos 

seus irmãos universais, filhos de um mesmo 

Pai Celestial. 
 

 

12) Eu sempre me recordo com carinho daquele 

bate-papo que mantivemos (pelo telefone) 

durante alguns minutos pouco tempo antes 

de eu desencarnar, quando gentilmente você 

me retirou da minha estranha frieza espiritual 

e me arrebatou o Espírito para a alegria de 

sentir que havia um lado bom da Vida, pois 

eu me sentia como um verdadeiro peixe fora 

da água, esquecido pelos amigos e observado 

de longe pela mídia, que na maioria das 

vezes somente lembra dos astros e estrelas 

quando estes tem o calor da juventude e da 

notoriedade, esquecidos de que eles são a 

janela de nossa vida espetacular, que deve 

sempre estar aberta... 
 

R- Um grande encontro para o meu pobre 

coração, que ficou ainda mais feliz quando eu 

recebi das mãos de sua mãezinha querida, D. 

Maria Eugenia Seixas (com uma especial 

dedicatória dela a mim!), alguns dos vídeos 

em VHS de ELVIS PRESLEY da sua preciosa 

coleção pessoal... Que beleza!... – Risos. 
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Vivaldo P. S. Filho ao lado de D. Maria Isaura, sua mãezinha querida.    

_____________ 

    Que esta nossa nova experiência, pela graça e 

bondade de Deus, alcance os corações interessados 

em Evoluir com Jesus. 

Veneranda (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 06-08 de julho de 2018) 
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FIM DA PRIMEIRA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelo Espírito Veneranda                              

Com  
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SEGUNDA PARTE  

André Luiz Desvenda                

os Códigos de Deus no                                    

“O Evangelho Segundo 

o Espiritismo”  
____________ 

 

   

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). 

   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, Brasil, já que todo o 

projeto de Revelações Espirituais em torno de suas Vidas Sucessivas, e de outras 

tantas pessoas do seu conhecimento, ou não, invariavelmente, por força mesmo da 

natureza totalmente transcendental do projeto inicial, estarem anexados ao número 

nove (9), referente ao mês (9) de setembro do ano de 2012, quando o nosso 

pupilo mediúnico concluiu o livro “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, já debatido 

nas demais obras de sua lavra psicográfica, que foi produzido em homenagem ao livro 

“VOLTEI”, pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB). 

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

André Luiz/Hernani G. Andrade: Atualizado por Santa Brígida da Suécia. 
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Capítulo 1 – Parte # 2   

   De volta ao: 

 

    
Os espíritas tem o dever de estudar e aprender, não somente 

deixando para os Espíritos a obrigação de instruir e fazer crescer, 

contribuindo com a Mensagem da Verdade de Jesus, pelos 

múltiplos meios que ela possa necessitar de se manifestar, já que 

o homem se encontra ainda diante de incontáveis incógnitas, 

necessitando de primeiro desvendá-las e depois compreendê-las, 

para que todos possam se beneficiar de suas luzes, aliás, como 

tem sido na descoberta e na decodificação dos Sinais, Códigos & 

Enigmas Secretos de Deus do Espiritismo. 

______Allan Kardec______                                                        

(Salvador/BA, 08 de julho de 2018) 

Baseado nos Números-Chaves: 4, 7, 8, 9,10 e 17. 
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   Daremos inicio agora ao estudo numérico que 

iniciamos na obra anterior, Livro # 78, por meio de 

uma observação diferente das anteriores, das vezes 

que nos aproveitamos dos códigos em O Evangelho, 

que novamente nos ajudará a verificar a 

autenticidade do nosso impressionante esquema 

de Decodificação do Espiritismo, servindo de 

estimulo para que outros estudantes da 

Reencarnação e da Mediunidade, no Brasil ou em 

outras partes do mundo, possam fazer as suas 

próprias investigações, cada um a sua maneira, 

mas sempre obedecendo aos fundamentos da 

Numerologia Espírita no que diz respeito à 

VOLTA de São Luis de França como Vivaldo P. S. 

Filho, já que o seu milenar Espírito é o ponto central 

e convergente de toda a 4ª. Revelação Divina, que 

diz respeito à Nova Genealogia do Cristo, lhe 

tenha sido providenciada pelo Senhor... 

_______________ 

E assim, vamos vendo tudo sendo revelado 

paulatinamente, harmoniosamente, 

UNIVERSALMENTE, como se a cada instante 

estivéssemos, como realmente estamos, nos 

deparando com novas luzes da Matemática de 

Deus, que controla as ações e os movimentos da 

Terra, quanto do Cosmos inteiro!... 

_______________ 
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   Podem crer, que a nossa intenção não é a de 

forçar a mente de ninguém para a realeza destes 

grandes fatos matemáticos, sim, porque há entre 

alguns espíritas um certo desassossego no que diz 

respeito ao caráter sério da nossa tarefa, 

claramente obedecendo às tratativas dos Espíritos 

das sombras para a não disseminação dos nossos 

estudos, visto que se em alguns existe a real 

dificuldade de nos compreender pela Ciência da 

Concordância dos Números, segundo Kardec 

estudou brevemente na “Revista Espírita”, há os 

que de coração endurecido para a Verdade nada 

mais desejam do que sufocar o direito das demais 

pessoas em realizar o Bem espontâneo pelo 

Consolador Prometido, como se somente eles 

estivessem capacitados, e autorizados, para isto... 

Louca pretensão, que haverá de ser paga com 

muitas dores e muitas lágrimas em futuras 

encarnações em Mundos (muito) mais atrasados do 

que a Terra. 

   “Quanto ao seu resultado LITERÁRIO, com 

certeza que irá surgindo das páginas das obras em 

estudo e investigação à proporção que os esquemas 

matemáticos sobre a VOLTA de São Luis IX forem 

sendo desvendados, o que fortalecerá ainda mais a 

nossa Decodificação do Espiritismo por meio de 

um sistema conexo, e conseqüente, de informações 

doutrinárias que se ajustam harmonicamente ao 

caráter todo moral da Nova Revelação Divina.” 
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_____________________ 

 

____ ____ 

A Reencarnação do Codificador do 

Espiritismo.  
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_____________________ 

 

____ ____ 

O Decodificador do Espiritismo.                                                

(A reencarnação atual de São Luis IX) 
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O que devemos ter em mente II 

   Da mesma maneira que fizemos em nossa obra 

anterior, Livro # 78, vamos nos aproveitar de uma 

obra de Allan Kardec que foi magnificamente 

reproduzida diretamente do ORIGINAL FRANCÊS, 

ou seja, da sua 1ª. edição, de 1864: “Imitação 

do Evangelho segundo o Espiritismo”, como 

lançada pela Editora da FEB, aqui em sua 1ª. 

edição – 1ª. impressão (Edição Histórica Bilíngüe) 

– 4/2014,  exatamente como nos orienta a doutrina 

da Ciência da Concordância dos Números, que 

nos recomenda utilizarmos as obras de Kardec 

anteriores ao ano de 2015, o ano da divulgação 

(virtual) do nosso livro original: “São Luis IX”...    

   Entretanto, como temos dito, e voltaremos a ver 

mais a frente, nada se manifesta na Vida que seja 

por obra do acaso, já que em cada um dos 

preciosos e inumeráveis estudos matemáticos 

que os Espíritos Superiores vêm executando por 

meio de Vivaldo, vamos testemunhando uma 

absoluta concordância & universalidade: 

seja numérica, literária, e/ou editorial, que 

demonstra e garante a atual VOLTA do Espírito São 

Luis IX, e que, seguramente, nos dará mais ainda 

o que pensar sobre os impressionantes: ”Sinais”, 

“Códigos” & “Enigmas” Secretos de Deus da 

Terceira Revelação Divina... 
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OS CÓDIGOS DE DEUS NA 

 

Decodificados pela Nova                                     

Ciência da Concordância dos Números  

 

   Estamos conduzindo a nossa Decodificação do 

Espiritismo por meio de múltiplas formas de 

investigação, ora garimpamos as palavras-chaves 

e/ou os números-chaves, quando não as frases 

chaves, evidenciando uma seqüência racional de 

elementos-chaves que deságuam sempre na 

mesma idéia matriz, que é a da VOLTA de São 

Luis IX como Vivaldo P. S. Filho. 
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   Para que não percamos a sintonia com o que 

sempre temos feito anteriormente, precisamos estar 

recordando que estaremos pinçando de livros 

anteriores determinadas passagens para que o 

nosso estudo se mantenha num ritmo elevado de 

confiança e método, e por isso mesmo que se faz 

necessário observar: 

OS NÚMEROS-CHAVES, OU FUNDAMENTAIS, 

QUE DIZEM RESPEITO À VIDA E A MISSÃO 

(SUCESSIVAS) DE                                               

SÃO LUIS IX/VIVALDO P. S. FILHO:                              

4, 7, 8, 9, 10 & 17. 

   Por outro lado, neste nosso novo estudo vamos 

nos concentrar exclusivamente no Capítulo XVII 

(17): que corresponde ao dia (10) e mês (7) de 

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

Luis IX), por não existir aqui um Capítulo 48, que 

representaria a conexão com São Luis IX, mas que 

nem por isso nos deixa órfãos dos SINAIS DO CÉU, 

não deixando margem para dúvidas na hora da 

decodificação dos fatos numéricos a partir da 

1ª. edição, de 1864, do bilíngüe: “Imitação do 

Evangelho segundo o Espiritismo”, por Allan 

Kardec, Editora da FEB, de 4/2014. 

Assim, vamos dando prosseguimento ao nosso 

empolgante desvendamento dos Sinais & 

Códigos Secretos de Deus do Espiritismo. 

_______________ 
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PRIMEIRO ESQUEMA – Capítulo # 17 

   Temos o Capítulo # 17, da VERSÃO 

ORIGINAL FRANCESA DO ANO DE 1864, que 

naturalmente nos remete ao exato dia (10) e ao 

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

Filho (São Luis IX). 

   Vejamos a dedução seguinte: 

_____________________ 

 “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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   Uma vez tendo observado esta conexão 

numérica sobre a atual reencarnação de Vivaldo 

Filho, não há como desconsiderar a santidade desta 

tarefa que tanto tem intrigado a muitos dos nossos 

leitores, e dentro desse prenúncio de valiosas 

realizações para o Espiritismo contemporâneo, e do 

futuro, vamos nos direcionar para as páginas da 

Codificação, nos seguintes destaques que hão de 

nos alegrar ainda mais pela forma como Allan 

Kardec foi inspirado pelo Plano Espiritual Superior: 

________________ 

   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. 

________________ 
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________________ 

   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.” 

         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. 

________________ 
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   Já tendo nos garantido por estas valiosas 

reflexões no Imitação do Evangelho, vamos agora 

para o surpreendente fato de a palavra: 

“calcule”, que significa cálculo (podendo deduzi-

la como uma operação matemática!) e aparece 

hermeticamente ajustada no texto de Allan Kardec, 

se apresentar para nós a partir do seguinte 

esquema matemático, sem contar que esta 

enigmática palavra-chave sugere a nova MISSÃO 

de São Luis IX na Decodificação do Espiritismo, 

exatamente como temos demonstrado até o 

presente momento: 

   Nota do médium: Esta palavra francesa: “calcule”, vai 

cair no item 206 da versão original, que por sua vez está 

na página 246, desta mesma 1ª. edição original... Mas 

porque uma palavra-chave como esta somente veio a cair 

na pagina 246?... Isso, nós vamos ver a seguir. 

- A palavra calcule, dentro do texto corrido deste 

enigmático Capítulo 17, seguindo do começo para 

o seu final, cai sobre a palavra de # 208.  

   Enquanto que temos o seguinte elemento-

chave, para complementar o nosso estudo de 

decodificação: 

- A palavra calcule, dentro do texto corrido desta 

enigmática Capítulo 17, seguindo do seu final para 

o começo, cai sobre a palavra de # 78. 

   De que maneira poderíamos desvendar esse novo 

mistério da Matemática Divina?...  
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_______SOMEMOS_______ 

   Então, vamos poder deduzir os seguintes # 

da seguinte forma, calculando-os (calcule): 

- 208 + 78 + 206 (o exato item onde cai pela 

primeira vez uma palavra-chave dentro desse 

Capítulo XVII) = 492. 

   O mesmo que: 

- 4 + 2 = 6. 

- 9. 

Que absolutamente nos trás de volta o seguinte 

quadro numérico: 

OS ENIGMÁTICOS # 6 & 9: 

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

setembro, do ano de 2012, quando Vivaldo Filho 

iniciou e completou a primeira parte original da 

sua primeira obra pela mediunidade psicográfica, 

propriamente dita, “MENSAGENS DE ALÉM-
TÚMULO”, Espíritos Diversos, pela Coordenação 

dos Espíritos Elvis Presley & Santa Clara de 

Assis, em homenagem ao livro “VOLTEI”, pelo 

Espírito Irmão Jacob (por psicografia de Chico 

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

9ª. Esfera Espiritual da Terra (Arte em 

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

maior parte das Entidades da Luz que tem lhe 

auxiliado na produção dos livros psicográficos, sem 

desconsiderar que estes enigmáticos # 6 & 9, 

quando invertidos, aparecem como os # 9 & 6. 
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   Quando também precisamos nos lembrar do 

titulo de família:  
 

São Luis IX (9) de França 
 
 

   

Vivaldo Filho e sua reencarnação passada como o Rei 

Luis IX de França, o Presidente Espiritual da 

“Sociedade Espírita de Paris”, ao tempo                             

de Allan Kardec. 

* * * 
 

“O acaso não consta dos desígnios 

superiores.”                                                         

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

* * * 
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________________ 

Vejamos a questão # 9, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

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

inteligência suprema e superior a todas as coisas?  

   “Tendes um provérbio que diz: ‘Pela obra se 

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

procurai o autor. O orgulho é que gera a 

incredulidade. O homem orgulhoso nada admite 

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

mesmo de espírito forte. Pobre ser, que um sopro 

de Deus pode abater!” 

            O poder de uma inteligência se julga pelas suas 

obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a 

Natureza produz, a causa primária é, 

conseguintemente, uma inteligência superior à 

Humanidade. 

            Quaisquer que sejam os prodígios que a 

inteligência humana tenha operado, ela própria tem 

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

maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência 

superior é que é a causa primária de todas as coisas, 

seja qual for esse nome que lhe 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, Edição da 

FEB. 

________________ 

   Este modelo de investigação não apareceu ao 

acaso, porque cada uma das ocorrências numéricas 

traz novos elementos literário-chaves que 

participam do conjunto, como um colar de 

informações básicas que dizem respeito à nova 

missão de São Luis IX, como Vivaldo Filho, cabendo 

a cada um estudar o conteúdo LITERÁRIO inserido 

nos livros que utilizamos para decodificação.  
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   Até aqui, vimos surgir por meio desta palavra: 

“calcule” (cálculo, em português) os números-

chaves que sugerem a nova missão de São Luis 

IX em referência ao livro “VOLTEI”, entretanto 

nada nos impede que façamos algo mais, para que 

os nossos leitores vejam como os Agentes da Vida 

Maior foram técnicos ao extremo com vias de deixar 

para ele mesmo, São Luis IX, a grata tarefa de 

verificar a indiscutível concordância numérica que 

somente não toca o coração dos que ainda não 

conseguem aceitar as coisas de Deus como uma 

realidade absoluta no Universo...  

   Vejamos que fascinante: 

   Na 1ª. edição francesa (de 1864): Esta palavra-

chave: “calcule”, cai exatamente à página # 

246. 

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

São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

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

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

_______________ 
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    Na 1ª. edição brasileira, dessa versão bilíngüe 

pela FEB, onde aparece a página original (símile) da 

versão de 1864, onde se encontra a palavra-

chave: “calcule”, cai exatamente à página # 

674. 

   Vejamos que curioso: 

- 6 + 4 = 10: O exato dia (10) do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

- 6 & 4... Temos aqui o exato ano de (19) 64, do 

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

_______________ 

   Acabamos de dar um cheque-mate nos que 

pensam que são maiores que Deus, ingenuamente 

se contrapondo aos sagrados estudos pela Nova 

Ciência da “Numerologia Espírita”, que é a 

Ciência da Concordância dos Números 

predestinada pelo Codificador, e que veio para dar 

prosseguimento à Revelação Espírita. 

 

André Luiz 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 08 de julho de 2018) 
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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  

O CÓDIGO SECRETO DA BÍBLIA 
 

   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 

era um código que tinha a previsão dos 

acontecimentos futuros. 

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

 

Chico Xavier: A Reencarnação de Abraão, Moisés, João 

Batista (esta foi “Múltipla” com João Evangelista),                       

e de Allan Kardec. 

__________________ 

   Baseado nessa descoberta, foi constatado com 

antecedência de mais de um ano, o assassinado do 

primeiro ministro de Israel, Yitzhak Rabin, e 

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

e de fato foi assassinado um ano depois de 

acordo com o que fora previsto no código 

secreto da Bíblia. 



         Livro # 79: “São Luis IX Responde Vol. 2” – Espírito Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
108 

Ed. e-book: 
2018 

   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 
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Hiroshima, da chegada do homem à Lua até a 

colisão de um cometa com Júpiter. 
 

    
 

O CÓDIGO SECRETO DO 

ESPIRITISMO 

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 16/12/216, 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 

O Diretor Geral das Atividades Mediúnicas de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis reencarnado). 



         Livro # 79: “São Luis IX Responde Vol. 2” – Espírito Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
111 

Ed. e-book: 
2018 

 

   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 
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Espírito da Verdade, tentando passar para os demais a condição 

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

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 78 

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 79 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 
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no Espiritismo) que chegam a confundir até mesmo os mais 

excelentes investigadores da Reencarnação, da Mediunidade e da 

Vida Espírita, e que, à rigor, 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 

perfeito com os escritos dos Profetas hebreus, dos 
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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 apresentado de maneira 
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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 Espírito Rafael A. Ranieri, da obra “SÃO LUIS IX”, 

pag. 410, 411 e 412, adaptado a partir do seu texto original para esta nova 

versão de 07/2018, em “SÃO LUIS IX RESPONDE – VOL. 2”. 
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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.  

_________________ 



         Livro # 79: “São Luis IX Responde Vol. 2” – Espírito Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
118 

Ed. e-book: 
2018 

FIM DA SEGUNDA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelo Espírito Veneranda                              

Com  
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A OBRA PRIMA DA MEDIUNIDADE DE VIVALDO P. S. FILHO 

Pelos Espíritos de André Luiz, Hernani G. Andrade e Canuto de Abreu 
 

 
 

   Neste trabalho memorável de pesquisa e mediunidade, comandado pela Falange do 
Espírito da Verdade, os nossos amigos espíritas, tanto quanto os aficionados pelas 
Revelações do Mundo Maior em torno do tema excitante da Reencarnação, estejam 
nas Academias do mundo ou a integrar o enorme contingente de irmãos que lidam 
com a Cultura e com o Saber, mesmo, apenas, e tão somente, por entre as quatro 
paredes dos movimentados Centros Espíritas da atualidade, encontrarão motivos de 
sobra para “investigar” e “estudar”, “aprender” e “concluir”, sobre o que está por 
Detrás do Véu de Isis, em relação aos incontáveis “SINAIS” E “CÓDIGOS” 
SECRETOS deixados pelos Espíritos do Senhor para marcar a VOLTA, no solo da Pátria 
do Cruzeiro em pleno século XX, do glorioso Espírito de São Luis de França, que foi, ao 
tempo de Allan Kardec, o Presidente Espiritual da “Sociedade Parisiense de Estudos 
Espíritas, já que se somando às incontáveis evidencias matemáticas, e outras 
tantas de natureza fotográfica, estão diversas mensagens espirituais de alto valor 
científico, filosófico e religioso, que, com toda a certeza, haverão de iluminar os 
corações dos seres encarnados que amam verdadeiramente o Senhor da Vida e Lhe 
dedica, fielmente, a própria existência, pela Caridade Moral e pela Caridade Material. 
   Aqui, o estudioso bem intencionado e atento, observará que o mundo das forças 
físicas, quanto o Universo Ilimitado, vibra e se move por meio de “equações” muito 
bem estruturadas. 
   Pois, é a Inteligência Suprema do Pai Celestial, construindo e reconstruindo o 
Espírito, no seu esforço perpétuo de crescimento e evolução. 

 

Irmã Rosália (Espírito) 

 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 07 de fevereiro de 2015) 

    
   Nota do médium: A Beata, Irmã Rosália Rendu (1786-1856), trata-se da reencarnação da 

Rainha Isabel de Aragão, considerada pela Igreja Católica como a Rainha Santa de Portugal. 

    
   Poderemos apreciar sua participação na Codificação Espírita, pela mensagem “A caridade 

material e a caridade moral”, Capítulo XIII, item 9, de O Evangelho Segundo o 
Espiritismo, de Allan Kardec. 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20031109_rendu_photo.html
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A REENCARNAÇÃO PROGRAMADA DE 

SÃO LUIS DE FRANÇA 
 
   Este precioso e rico trabalho sobre as Vidas Sucessivas do 

Espírito São Luis de França, está disseminado em várias obras 

mediúnicas por nosso intermédio, configurando-se num serviço 

espiritual da mais elevada moral, pois os Espíritos da Vida Maior 

que nos dirigem as faculdades mediúnicas são os mesmos que 

orientaram os trabalhos gloriosos de Allan Kardec, na França, 

quanto os do inesquecível médium Francisco Cândido Xavier, em 

Pedro Leopoldo e Uberaba, Minas Gerais, no Brasil. 

________________ 
 

   
 

No seu livro "VIDA PRETÉRITA E FUTURA", o conceituado 

psiquiatra, professor, e cientista indiano, Dr. Emendra N. Banerjee (PhD), 
apresenta um impressionante caso de reencarnação comprovada onde 

uma única pessoa (Alan Lee) se lembra de ter vivido dezesseis (16) 
vidas passadas, tudo muito bem documentado cientificamente. 

 

________________ 
 

Vivaldo P. S. Filho 
(médium) 
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A REENCARNAÇÃO PROGRAMADA DE  

SÃO LUIS DE FRANÇA 

 

       
 

   Num trabalho psicográfico precioso, quão exaustivo, “SÃO LUIS IX – O 

APÓSTOLO ESPIRITUAL DA CODIFICAÇÃO ESPÍRITA”: 

apresentado em TRÊS VOLUMES: 1 (296 pág.), 2 (206 pág.), e 3 (235 pág.), 

que se prolongou pelo período de quinzes meses consecutivos, quase que 

ininterruptos, pelo fato mesmo do sensitivo encarnado ter se empenhado à 

tarefa mediúnica até nas noites e madrugadas em que os Autores Espirituais 

lhe transmitiam orientações, conselhos e instruções de elevado valor histórico, 

científico e moral à Luz do Consolador Prometido, o querido tarefeiro espírita 

Vivaldo P. S. Filho descortinou para o mundo dos mortais algumas de suas 

vidas passadas, amealhadas de informações precisas e mediante um acervo 

incontável de provas matemáticas (e imagens fotográficas), somente 

acessíveis às mentalidades sinceramente devotadas às ocorrências de natureza 

reencarnacionista, mediante uma lúcida, quão sólida, compreensão das Obras 

de Allan Kardec e Francisco C. Xavier, por meio do estudo e da reflexão, da 

análise e da observação atenta de que todos nós, encarnados e desencarnados, 

nos movemos e nos manifestamos segundo a Vontade Suprema do Criador, de 

maneira invariavelmente Diversa e Múltipla. 

   A obra, magnânima por si só, com um total de 737 páginas, fruto do labor 

de várias Entidades Luminosas da Vida Mais Alta, intercala conceitos científicos 

da Mecânica Reencarnatória com inúmeras mensagens carregadas de 

simplicidade, eloqüência e puro vigor Espiritual (de Allan Kardec, Cárita, Lady 

Di, Indira Gandhi, Lavoisier, Neio Lúcio, Emmanuel, Eurípedes Barsanulfo, José 

Herculano Pires, Inácio Ferreira, Bezerra de Menezes, Veneranda, Maria 

Santíssima, Jesus Cristo, dentre outros Mensageiros Celestes), impregnadas da 

palavra sempre luminosa do Evangelho de Nosso Senhor. 
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   É certo que não temos aqui um romance histórico com episódios marcantes 

da vida passional dos seus principais personagens: rei Luis IX de França, rainha 

Branca de Castela, rainha Margarida de Provença e princesa Margarida de 

França, porém um compêndio verdadeiramente enciclopédico que traz em seu 

conjunto, pelo esforço das Magnânimas Entidades da Luz, o que podemos 

denominar, conceitualmente: “Os Arquivos Vivos da Monarquia Divina”, 

facultando aos amigos do solo planetário compreender, um tanto mais, que 

tanto na Terra quanto no Infinito Céu de Deus o destino da ALMA Imortal 

estará sempre atrelado às ocorrências de ordem moral, psíquica, cultural, 

comunitária e social, mediante a palavra sempre luminosa do Profeta de 

Nazaré, de que “HÁ VÁRIAS MORADAS NA CASA DE MEU PAI”. 

   Um conjunto impressionante de dados reencarnatórios, por meio de 
precisos fatos e evidências matemáticas, aparecem de maneira universal, 
sempre lógicas e conseqüentes, embasado no que existe de mais 
respeitável no mundo científico da Terra, a exemplo das obras dos 
conceituados pesquisadores Dr. Hemendra Nath Banerjee (Índia), Dr. Ian 
Stevenson (U.S.A.), e do Prof. Dr. Hernani G. Andrade (Brasil).  
  

Espírito André Luiz 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 
Salvador/BA, 07 de fevereiro de 2015 – Atualizado em: 20/01/2018. 

   Nota do médium: Para uma compreensão total do assunto, será imprescindível 
que o estudante de Espiritismo também se reporte ao nosso "Reencarnação 
Programada & Múltipla na Obra São Luis IX" (269 pág.), assim como nos 
demais livros de nossa lavra mediúnica. 
 

 
    
   Pois nunca será demais recordarmos das sábias advertências do Codificador do 
Espiritismo, para que antes que fizéssemos algum juízo de valor sobre determinado 
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assunto ou alguma específica obra, nos debruçássemos sobre o seu conteúdo de 
maneira profunda e respeitosa, para que não viéssemos a incorrer num grande 
atestado de ignorância pessoal e completo desrespeito ao bom senso científico.  
 
   E como bons espíritas que somos, ou pelo menos desejamos ser, precisamos ter 
cautela e atenção para com as coisas graves da vida, tenham elas sido produzidas por 
nós mesmos ou pelos demais companheiros de Doutrina dos Espíritos. 
 

   

                          André Luiz                                               Vivaldo Filho 

 

“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 é nosso. 

OS ARQUIVOS DIGITAIS (EM E-BOOKS) DOS TRÊS VOLUMES ESTÃO 

DISPONÍVEIS PARA OS INTERESSADOS: INTEIRAMENTE “GRATIS”! 

O Site Espírita do Médium Vivaldo P. S. Filho: 
http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus 

No Facebook: www.facebook.com/vivaldopfilho 

http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus
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O médium e pesquisador baiano Vivaldo P. S. Filho apresenta uma bela série com  

mais de 70 obras psicográficas, 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 encarnados 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: www.facebook.com/vivaldopfilho                                  

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

http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus
http://www.facebook.com/vivaldopfilho
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Leia, estude e divulgue as obras da                   

lavra mediúnica de:  

Francisco Cândido Xavier 
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BY A FALANGE DA VERDADE 

 

    

Cada vez mais conscientes da nossa realidade 

universal, quando passamos a crer firmemente na 

realidade da Vida Imortal dos Espíritos do Senhor, 

vamos criando em nós resistência a todo o mal, 

mesmo que por enquanto, em resposta a esse 

esforço, nos vejamos ainda muito distantes da 

perfeição, que, com Jesus no coração, há de nos 

fazer felizes desde hoje. 

André Luiz (Espírito)                                            

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

BY VENERANDA/A FALANGE DA VERDADE                                                                  

OBRA SEM FINS LUCRATIVOS – 08/07/2018. 
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