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______________________ 

Enquanto o povo se angustia e se perturba entre os interesses 

materialistas, temos Jesus Cristo, que pacientemente nos aguarda a 

decisão de estarmos com Ele não apenas no Natal, mas em todos os 

momentos de nossa vida.                                                                    

– J. Herculano Pires (Espírito).                              

______________________ 
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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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______________ 
 

“E, procurando devassar o mistério de tão 

estupendo fato, temos reconhecido a              

evidencia que o lápis é tocado pelo                                   
Espírito de um médico, que não faz                                      

caprichos de ocultar-se, dando  
francamente o nome que teve                              

em vida, o que é confirmado pela                             

mediunidade vidente”. 

 

- Adolfo Bezerra de Menezes                  
(“A loucura sob novo prisma”,                               

Pela Editora da FEB).                                                     
(O destaque é nosso). 

______________ 
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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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Estudem também a Matemática Divina                    

pela mediunidade de                                      

Vivaldo P. S. Filho, sob a ótica de:                               

Allan Kardec & Francisco C. Xavier 

   

No Livro # 65  (124 pág.)                                                               
(Lançado em nosso Site Espírita em 05 de janeiro de 2018)  

Além dos 10 VOLUMES originais: “Decodificando a Codificação”, 

que demonstram matematicamente a veracidades dos Sinais & 

Códigos Secretos de Deus do Espiritismo, pela “Revista 

Espírita” (1858-1869), de Allan Kardec, temos o: 

“Revisitando a Decodificação”                                                 
pelo Espírito André Luiz & Espíritos Amigos.  

 

________________ 
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______****______ 

O Presidente Espiritual da                                                     

“Sociedade Espírita de Paris”,                    

ao tempo da Codificação Espírita com 

Allan Kardec, no século XIX.  

 

Uma das encarnações passadas do médium             

baiano Vivaldo P. S. Filho. 

__ 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! 

                                            

Em breve, pelos futuros Livros # 91 & 92: “A 

RIGOR TUDO É MEDIUNIDADE – VOL. 2 & 3”, 

veremos os Espíritos Amigos dando uma nova 

contribuição ao serviço inesgotável da nossa 

instrução Evangélica, desta vez tendo como o 

administrador das idéias luminosas que vertem 

do mais Alto o generoso e sábio Espírito Léon 

Denis, que focará a sua atenção para as 

múltiplas ocorrências mediúnicas que, também, 

fazem parte da vida dos Seres do Além. 

- Neio Lúcio (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                   

(Salvador/BA, 29 de novembro de 2018) 

By A Falange da Verdade 
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 “A reunião já se avizinhava de seu fim, quando surgiu o espírito 

Scheilla materializado, que fez breve preleção e anunciou que iria 

distribuir cravos frescos aos assistentes: cravos vermelhos para os 

homens e cravos brancos para as mulheres.”  

(Rafael A. Ranieri: “Materializações Luminosas”, 8ª. edição, 

Editora LAKE, agosto de 2003).     
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Onde quer que estejamos, e em 

qualquer tempo! 

Temos absoluta certeza de que em nosso Livro # 

89, em seu precioso Prefácio, Veneranda disse tudo 

acerca do amor e do cuidado que devemos 

depositar na alma de todos aqueles e aquelas que, 

por enquanto, vivem sob a terrível nevoa do 

egoísmo, que mesmo na época do Natal entorpece 

e aniquila a visão das criaturas melhores 

posicionadas economicamente, porque este 

sentimento de origem totalmente divina, o amor, 

não precisa de muitas palavras para que seja bem 

compreendido, mas essencialmente de boas 

ações, fazendo com que o gesto de doar seja um 

elo de ligação entre os que verdadeiramente sentem 

bem com os que vivem ainda muito mal, já que 

todos nós somente alcançaremos uma Vida Feliz 

quando conseguirmos viver na Caridade, onde quer 

que estejamos, e em qualquer tempo.                                                     

Espírito Scheilla                              
Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                                  

(Salvador/BA, 01 de dezembro de 2018) 
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   Nota do médium: Esta lírica Entidade da Luz têm 

me prestado a bondade de sua assistência espiritual, 

particularmente na área da Medicina do Além, embora 

ela já tenha me feito observar que poderá atuar, 

também, em relação às materializações, quando 

isto se fizer necessário para a causa mediúnica que 

abraçamos com tanto amor e carinho. 

 

   Certa vez, em meu lar, anotei o seguinte – na página 

inicial do livro: “Materializações Luminosas”, Rafael 

A. Ranieri, 8ª. edição, Ed. LAKE, que possuo em minha 

modesta coleção de livros espíritas: 



     Livro # 90: “No Esplendor do Amor” – Espírito Teresa de Ávila/Vivaldo P. S. Filho  
 

 
11 

Ed. e-book: 
2018  

____________  

   Hoje, 02/04/2014, às 05hs47min, Scheilla me 

apresentou o Espírito José Grosso, perguntando-me se 

lhe aceitaria a assistência espiritual para a realização 

de curas espirituais (por fenômenos de 

MATERIALIZAÇÃO). 

   Sob a orientação de André Luiz, lhe respondi que me 

sentiria feliz “caso não houvesse grande dispêndio de 

força nervosa ou mediúnica, por causa de minha 

saúde”... 

____________  

   Certamente, que ela, a querida Scheilla, afiança ai, 

em sua doce mensagem natalina, dando continuidade a 

orientação de Veneranda no livro (e-book) anterior, # 

89, que a caridade serve como aprendizado evangélico 

para quem doa quanto para quem recebe. 
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No Esplendor 

do Amor                             

Com Espíritos Amigos 

 

Santa Teresa de Ávila                     

A Reencarnação de Maria de Magdalena 

& Vivaldo P. S. Filho                                              

    

“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:                                                                             

“No Esplendor do Amor”, 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 de Teresa 

de Ávila & 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. 



     Livro # 90: “No Esplendor do Amor” – Espírito Teresa de Ávila/Vivaldo P. S. Filho  
 

 
15 

Ed. e-book: 
2018  

 

 

    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 e modesta  
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 a 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 (Sempre) 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 ou bens 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 # 90: “No Esplendor do Amor” – Espírito Teresa de Ávila/Vivaldo P. S. Filho  
 

 
26 

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 Santa Teresa 

de Ávila 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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____ ____  

 

Vivaldo P. S. Filho (Salvador, Bahia, 10 de julho de 1964 — é um médium 
espírita com 22 anos de tarefas na Seara de Jesus, e com 88 livros (e-books) 

já publicados (virtualmente) e inteiramente “grátis”, sempre na lembrança 
evangélica do: “DAÍ DE GRAÇA O QUE DE GRAÇA RECEBESTES”, 
realizando o seu esforço psíquico de maneira independente, sem sentir 

necessidade de estar filiado a instituições doutrinárias formalizadas, ou não. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Humberto_de_Campos_(Maranh%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1886
http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus/bio
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Apresentação # 1 

_________________ 

   M. R. Parabéns amigo, que você tenha sempre muito sucesso, 

que nos ensina a ser um espírito evoluído... Suas palavras nos 

deixa com muita tranqüilidade e sempre serena, obrigado amigo. 

(Facebook: 02/12/2018). 

_________________ 

   Os Espíritos nos orientam a termos paz interior, 

entretanto, querida M, isto não quer dizer que 

sejamos pessoas (por fora) alheias ao que acontece 

conosco ou com os outros...  

   Por isto que Jesus, O Mestre Supremo de Nossas 

Vidas, recomendou-nos o: "Orai e vigiai"...  

   Não é mesmo, querida irmã?...  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006642972547&fref=ufi
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   Quanto às suas amáveis palavras 'em relação aos 

nossos modestos livros (e-books) mediúnicos', sim, 

lhe agradeço de coração por tamanha consideração, 

e certamente que esta é a vontade dos nossos 

Amigos Espirituais, os meus, os seus, e os de todos 

nós: a de nos ver em evolução constante para 

a Vida Maior, embora eles também sejam muito 

tolerantes em relação as nossas (ainda) fraquezas e 

limitações morais...  

 

   Deus lhe pague, R. querida, por todo esse 

respeito... Sim, Deus lhe pague em bênçãos!                                                                          

 

Vivaldo P. S. Filho                                
A Reencarnação de São Luis IX 

Sob a Inspiração de André Luiz 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 02 de dezembro de 2018)  
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   Nota do médium: A graciosa postagem acima foi 

feita em uma de nossas Páginas do Facebook, por 

uma companheira que se sentiu tocada pelo anuncio do 

próximo Livro # 90, que anunciamos para breve 

lançamento. 
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____ ____  

 

Vivaldo P. S. Filho (Salvador, Bahia, 10 de julho de 1964 — é um médium 
espírita com 22 anos de tarefas na Seara de Jesus, e com 88 livros (e-books) 

já publicados (virtualmente) e inteiramente “grátis”, sempre na lembrança 
evangélica do: “DAÍ DE GRAÇA O QUE DE GRAÇA RECEBESTES”, 
realizando o seu esforço psíquico de maneira independente, sem sentir 

necessidade de estar filiado a instituições doutrinárias formalizadas, ou não. 

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

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

_________________ 

   M. C. Boa noite, meu amigo Vivaldo P. S. Filho! Bendita seja 

a hora em que você me adicionou como amiga, pois só tenho que 

agradecer a Deus, a você, e a Espiritualidade Maior por cada livro 

que leio e que me enche o coração de paz, leveza, e muita 

emoção. 

  Obrigada! Obrigada! Obrigada! 

   Muitas bênçãos e Feliz Natal.  

(Facebook: 04/12/2018). 

_________________ 

   Muito obrigado, "minha nega"! Tenha certeza 

que as suas palavras, tão gentis, me enchem o 

coração de profunda alegria, principalmente por ver 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005382528810&fref=ufi
https://www.facebook.com/vivaldo.psfilho?hc_location=ufi
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que você se encontra realmente A CAMINHO DA 

LUZ, se beneficiando, assim como eu mesmo, das 

mensagens amorosas e instrutivas dos nossos 

Benfeitores Espirituais da Vida Maior, 

particularmente os da 9ª. Esfera Espiritual da 

Terra (Arte em geral ou Cultural e Ciência)...  

 

   Lhe deixo o meu afeto e o meu sincero respeito, 

pedindo a Jesus Cristo que continue lhe dando 

bênçãos de paz e alegria, fazendo você viver dias 

felizes na Terra, claro, prenunciando dias ainda 

melhores nos Céus!... Valeu, minha irmã. 

Vivaldo P. S. Filho                                
A Reencarnação de São Luis IX 

Sob a Inspiração de André Luiz 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 05 de dezembro de 2018)  
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   Nota do médium: Esta outra graciosa postagem foi 

feita por outra querida irmã em uma de nossas 

Páginas do Facebook, desta vez em relação ao nosso 

último lançamento, o Livro # 89.  
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______ O Prefácio de______                                                         

 

 

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         

                                         

   Por iniciativa da venerável Teresa de Ávila, 

estamos entregando em alegria suprema o Livro # 

90, que está perfeitamente de acordo com a época 

atual, não a dos conflitos de toda a ordem, mas a 

que nos evoca o Natal de Nosso Senhor, que acima 

de qualquer pretensão de nossa parte, por mais 

meritória que seja a condição de interpretes do 

pensamento do Espírito da Verdade, testemunha a 

Palavra Sempre Viva do Cristo de Deus, porque se 

de um lado vamos vendo os Benfeitores tratar com 

certa força os equivocos humanos, nos quais 

todos nós estamos sujeitos a cair pela tentação do 

materialismo que geralmente impera em nós 
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mesmos durante as nossas reencarnações terrenas, 

observamos que cada um deles, destes Celestiais 

Mensageiros do Bem e da Paz, vai impondo um 

ritmo profundamente amoroso em suas palavras, 

ritmo este que esperamos venha a tocar o leitor 

pelo desejo ardente de ser feliz ainda na Terra, já 

que a existência terrena pode ser contada como um 

belo e gracioso presente de Natal para todos: os do 

passado, do presente, e do futuro planetário. 

 

   Saudemos e reverenciemos o Salvador em todos 

os momentos de nossa vida, pois sempre estaremos 

em comunhão com o seu Amor Inesgotável, porque 

Ele e o Pai são como Um. 

Veneranda   

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 07 de dezembro 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  

As Mensagens de   

Santa Teresa de Ávila 

__________ 
 

   

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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   Teresa de Ávila, O.C.D., conhecida como Santa Teresa de Jesus (28 de março de 1515 — 4 de 

outubro de 1582), nascida Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada, foi 

uma freira carmelita, mística e santa católica do século XVI, importante por suas obras sobre a vida 

contemplativa e espiritual e por sua atuação durante a Contra Reforma. (Wikipédia). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/O.C.D.
https://pt.wikipedia.org/wiki/28_de_mar%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/1515
https://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1582
https://pt.wikipedia.org/wiki/Freira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carmelita
https://pt.wikipedia.org/wiki/Misticismo_crist%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%B3lica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vida_contemplativa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vida_contemplativa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Contra_Reforma
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____Capítulo # 1____ 

 

Em Busca da Felicidade 

   Enquanto o mundo inteiro se desassossega por 

falta de compreensão e tolerância da parte de uns 

para com os outros, temos fé de que todas as 

tormentas do coração haverão de passar em breves 

dias... 

   Sim, porque os dias e as horas humanas são 

contados pelos Espíritos como se fossem 
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verdadeiros raios varando os céus em dias de 

tempestade e tormenta, enquanto que, para os 

homens e mulheres planetários, estas mesmas 

horas e estes mesmos dias vão pesando sobre as 

suas consciências petrificadas no egoísmo como se 

fossem verdadeiras cruzes de alucinação, que não 

os deixa ter a certeza de que Deus está com todos, 

quando todos estão com Ele... 

   Evidentemente, que o Todo-Justiça não se 

esquece de nenhum dos seus filhos, entretanto Ele 

sabe bem como aguardar pelo dia da volta daqueles 

e daquelas que, em determinado momento de suas 

vidas sucessivas, se desgarram do seu aprisco 

divino e aconchegante! 

   Cabe-lhes exercer esta confiança que nos foi 

depositada no ser desde o nascimento de nosso 

Espírito, sabendo como nos envolver em Seu doce 

encanto de belas esperanças, porque se de um 

lado vemos tanta violência, material e moral, por 

outro vamos presenciando a alegria verdadeira 

daqueles que já sabem esperar trabalhando, 

operando na produção de dias felizes para todos... 
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   Não existe felicidade solitária, mas somente 

SOLIDÁRIA... 

  

   Meus filhos! Apenas haveremos de conquistar a 

gloria da Alegria Perfeita quando já estivermos 

nutrindo em nós a perfeita alegria de ver os outros 

(também) felizes!... 

   Por esta razão que a orientação continua sendo, e 

sempre será, aquela que Allan Kardec nos deixou 

como um patrimônio vivo de ligação espiritual com 

o Nosso Pai Celestial: 

FORA DA CARIDADE NÃO HÁ 

SALVAÇÃO. 

   Assim, procuremos pagar os nossos devidos 

tributos a César, mas não nos esqueçamos de 

direcionar o que pertence a Deus, em forma de 

boas ações, aos que nos aguarda fervorosamente 

pela ação caridosa. 

Teresa                                       
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 02 de dezembro de 2018) 
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   Nota do médium: Quem já vem nos acompanhando 

o serviço na psicografia, tem se informado de que esta 

Entidade da Luz teve outras encarnações sobre a Terra, 

dentre elas, por exemplo: Ruth (bíblica), Rainha Ester 

da Pérsia, Maria de Magdalena & Elizabeth d´Espérance 

(esta, numa Reencarnação “Múltipla” com a médium 

irlandesa: Kathleen Goligher). 

______________________ 

  

    

   Quando tratamos de assuntos referentes às 

reencarnações dos Espíritos sobre a face do Mundo 

Material, e no Mais Além, devemos nos prevenir sobre a 

(pretensa) autoridade que achemos que nos cabe sobre 

as suas possibilidades, que são inúmeras, complexas, e 

variadas, de se verificar como isto pode vir a ocorrer 

tanto em nosso campo de ação quanto nas Dimensões 

e Sub-Dimensões terrenas, cabendo-nos respeitar as 

informações que possivelmente venham de outra fonte 

mediúnica que não a nossa mesma.  
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   Como certamente diria o Codificador: em termos de 

Ciência-Espírita quase nada ainda foi dito, sequer 

totalmente definido. 
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outubro de 1582), nascida Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada, foi 

uma freira carmelita, mística e santa católica do século XVI, importante por suas obras sobre a vida 

contemplativa e espiritual e por sua atuação durante a Contra Reforma. (Wikipédia). 
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____Capítulo # 2____ 

 

Em Busca da Solidariedade 

      O Plano Material vem passando por difíceis 

provações morais, que tem obrigado os seres 

encarnados a se entrincheirarem cada vez mais, 

amedrontados diante uns dos outros, para que o 

inusitado não venha em forma de mais violência e 

mais desamor, e olha que não tenho qualquer 

estima às idéias trágicas ou aos contos de terror, 

entretanto precisamos estar conscientes que a vida 

planetária tem se transformado numa grande frente 
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de combate, onde os combatentes parecem não 

vislumbrar uma luz, por menor que seja, ao fim do 

luminoso túnel da própria Evolução... 

   Pode parecer estranho, mas no fim desse túnel, 

pouco imaginável para a maioria, há uma luz que 

brilha, e que nos evoca as mais generosas ações no 

bem, mas que os homens fingem não enxergar, 

porque caso façam isso estarão se obrigando a 

seguir por um meio de vida que ainda não prezam, 

não gostam, enfim, não estimam... 

   Há sim algumas criaturas de bom coração, 

lapidado pelas duras provações de existências 

passadas, que já manifestam em si mesmas o 

desejo sincero de crescer para o Cristo, e com o 

Cristo, em diferentes nacionalidades, em credos e 

crenças variadas, mas mesmo estas parece estarem 

perdendo as suas (simplórias) forças morais diante 

de determinados (e insistentes) convites que lhes 

são endereçados por companheiros de jornada que, 

por enquanto, somente desejam se aconchegar ao 

abraço miserável de Mamon, deixando de lado a 

sua-nossa essencial ligação com o que é divino, 

tentando escapar das suas-nossas obrigações com 

as demais pessoas, pela Caridade... 

   Dentro desse contexto vamos observando a rica 

existência material, rica de bênçãos e de 

oportunidades para o bem geral, se 

consumindo entre o perverso materialismo e o 

hediondo egoísmo, que são a mesma coisa, já 

que somente através da Espiritualidade, quando os 
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nossos desejos e ações se vinculam aos interesses 

do Amor Real, poderemos nos elevar para Mundos 

Mentais e Emotivos mais avançados, que nos darão 

condições de sermos realmente felizes, sem guerras 

de qualquer espécie e sem conflitos de qualquer 

natureza, respeitando-nos uns aos outros em 

termos de paz verdadeira e construtiva!... 

 

   Se desejarmos com fé, e operarmos por isto, a 

nossa Terra poderá se transformar num belo Oasis 

de paz e alegria para todos, onde possamos ser 

felizes no lar como no trabalho, em sociedade como 

em vida íntima, enfim, de todas as maneiras, 

transformando o túnel luminoso de nossa vida 

verdadeira com Deus em realidade possível de ser 

realizada, ainda agora. 

Teresa                                       
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 03 de dezembro de 2018) 
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   Nota do médium: Precisamos ter em mente que a 

materialidade, em seu aspecto produtivo, sempre 

estará conosco em qualquer Dimensão do Universo, por 

isto devemos compreender que os Espíritos de Luz não 

afirmam que a MATÉRIA não exista em níveis mais 

elevados de consciência, ou de MORAL, pelo contrário, 

eles afiançam-nos que: “Até mesmo Deus, deve ser 

a nossa ‘matéria’ prima”... (risos)... Como, aliás, já 

tem dito um outro grande Benfeitor Espiritual, por 

outro médium, médium este, de Uberaba/MG, que 

reconhecidamente foi um leal amigo de Chico Xavier... 

Com a observância de que sempre para mais “acima” a 

matéria se apresentará mais rarefeita do que aquela 

que ficou para “baixo”, em termos de Evolução 

Espiritual. 

 

   Por isto devemos entender esta materialidade, que 

foi colocada por Teresa, como aquela possessão que 

geralmente se tem pela posse do que é efêmero, sem 

que se preze as coisas que mais valem a pena, as que 

digam respeito ao sentimento elevado. 
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____Capítulo # 3____ 

 

Em Busca do Sexo (Ideal) 

   No Plano Material as coisas se processam bem 

diferentes em relação ao nosso modo de encarar a 

nossa vida sentimental, pelo menos em relação aos 

níveis mais Altos de Sabedoria e Amor, pois 

enquanto os irmãos terrenos vão se utilizando de 

seu aparato sexual para auferir lucros exteriores, 

em forma de bens materiais ou físicos, de nossa 

parte apenas, e tão somente, somos tocados pelo 

sexo quando realmente isto tenha haver com a 

nossa caminhada para o Alto, ou seja, do Lado de 
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Cá vamos encarando o nosso parceiro ou a nossa 

parceira como um elo de ligação com as demais 

potencialidades do Universo intimo de cada um de 

nós mesmos... Temos a certeza de que este bendito 

ato de sentir o outro, seja por um único beijo, por 

meio de um carinhoso abraço, ou pelo coito 

prazeroso, propriamente dito, tem como finalidade 

nos ligar ao resto de tudo o mais por força de uma 

irresistível atração que possuímos para sermos 

realmente felizes! 

  

A imagem (direita) nos dá uma visão panoramica do que vem a ser 

o encontro entre duas almas afinadas sentimentalmente, mas 

evidentemente que não define a situação, que varia ao infinito. 

   Pode parecer “cafona” para muitos, fora de moda, 

mas por Aqui nós encaramos o sexo como um 

compromisso Entre Almas e que deve ser respeitado 

até as suas últimas conseqüências, pois caso algum 
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desses complexos laços de afetividade sexual seja 

rompido de maneira drástica, ou unilateral, com 

certeza que as coisas relacionadas ao coração, de 

uma parte quanto da outra, poderão levar meses, 

anos, e até séculos sem que possam voltar a se 

normalizar por conta desse abrupto desenlace das 

Forças Sexuais da Alma... 

   Doa a quem doer, mas estamos falando algo que 

diz respeito a nossa sanidade, e não apenas a 

nossa santidade. 

   Fazer sexo é ótimo. 

   Nada contra (risos), seja qual for a prevalência 

sexual de cada Espírito, claro, porque mesmo por 

aqui também temos os que se apaixonam pelos 

iguais (esteja na sua polaridade masculina e/ou 

feminina), entretanto isto é um assunto que antes 

de tudo deve tocar-nos pelo coração, embora os 

seres planetários ainda vivam sobre o império da 

glândula pineal localizada no seu cérebro. 

   Precisamos pensar e sentir verdadeiramente com 

o coração da gente, criando resistência às tentações 

inferiores, obedecendo ao ritmo do: Amor a Deus 

sobre todas as coisas e ao nosso próximo (mais do 

que?) como a nós mesmos, segundo o Cristo. 

Teresa                                       
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 04 de dezembro de 2018) 
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   Nota do médium: Quase que de maneira obsessiva 

(risos), os meus sábios e zelosos Amigos Espirituais da 

Vida Maior têm me demonstrado por fenômenos 

sexuais autênticos, de maneira ostensiva e consciente, 

como eles vivem o sabor do sexo em suas Regiões do 

Espaço, ou seja, eles fortalecem-me a idéia de que a 

nossa vida sexual corre de maneira idêntica a que 

vivíamos ou vivemos na Terra, evidentemente que num 

êxtase bem maior do que aquele que sentimos como 

seres encarnados, quando seja o caso. 

 

   Não podemos desconsiderar que para Mais Além, 

mesmo em nossa vida planetária, deve existir inúmeras 

condições de existência, e por isso mesmo que a 

atividade sexual dos que lá vivem pode variar de 

acordo ao estado mental de cada um, naturalmente 

que obedecendo às leis que regulam estas mesmas 

dimensões. 
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____Capítulo # 4____ 

 

Em Busca da Paz (Real) 

   Sejamos honestos com a gente mesmo, e 

pensemos juntos: 

   - Como desejarmos ardentemente que a paz se 

faça no mundo inteiro, se dentro do nosso próprio 

lar, ou na vizinhança de nossa casa, por exemplo, 

ainda não conseguimos sustentar aquela paciência e 

tolerância tão necessárias a uma existência 

minimamente pacificada ao nosso redor? 

   - De que maneira podemos pedir que os nossos 

irmãos de caminhada cumpram com determinados 

mandamentos religiosos em relação ao bem de 
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todos se, de nossa parte, ainda não conseguimos 

desarmar os nossos próprios corações em relação 

ao egoísmo que tanto tem entravado a nossa 

marcha para uma experiência realmente elevada? 

   Se hoje já estamos mais ou menos conscientes de 

que sem uma aliança verdadeira com Deus, que é 

Pai Generoso de todos, sem distinção de qualquer 

espécie, não lograremos sucesso algum e em 

qualquer lugar que diga respeito a nossa felicidade, 

por esta razão muito simples é que devemos fazer 

de nossa existência terrena um exemplo vivo de 

boa vontade para com cada ser vivo sobre a face 

do Planeta, enfim, por toda a Natureza animada e 

inanimada, vendo em todos e em tudo uma parcela 

de nós mesmos dentro do maravilhoso concerto 

universal, para que os frutos deste sincero amor e 

devotamento aos Bens de Deus, assim como tem 

sido exemplificado pelos inesquecíveis missionários 

da bondade que a história tem registrado, nos 

conservem a todos na Paz (Real) que tanto tem sido 

apregoada pelos que já se aceitam como filhos do 

Altíssimo. 

   O Cristo para nós precisa ser prioridade, para 

que tudo o que desejemos em relação a nossa Casa 

Planetária possa deixar de ser uma imprecisa luz ao 

final do túnel da esperança para se tornar, em 

definitivo, num recanto de luz e beleza para cada 

ser... Assim, temos insistentemente rogado aos 

nossos irmãos que busquem elevar o seu padrão 

vibratório por ações ininterruptas na caridade – que 
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pese a falta de recursos materiais aqui e ali da parte 

de alguns, entretanto ninguém, nenhum de nós, 

poderá se atrever a não fazer qualquer tipo caridade 

pela argumentação banal de que nada tem, ou 

teria, para ofertar ao necessitado, já que um 

abraço, um prato de comida, ou um copo com água,  

já são exemplos de boa vontade para com aqueles 

que nos procuram no momento extremo da 

saudade, da fome, ou da sede! –, abençoando a 

reencarnação que nos foi confiada para que 

cumpríssemos o mandamento máximo do Amor, e 

não existirá amor real, sincero, sem que uma Paz 

verdadeira esteja lhe emoldurando a existência, 

porque não podemos enxergar e nem sentir uma 

coisa sem a outra. 

 

“A minha paz vos dou.” - Jesus (João 14:27). 

Teresa                                       
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 04 de dezembro de 2018) 
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____Capítulo # 5____ 

 

Em Busca de uma Vida Maior  

   Quem de nós poderá afirmar que para além da 

morte não encontraremos qualquer tipo de vida, 

mesmo que seja a mais insignificante? 

   Qual daquele ou daquela que está reencarnado na 

Terra, assim como eu mesma me encontro 

atualmente, poderá assegurar que do Outro Lado 

somente encontraremos o nada, enquanto que por 

aqui uma grande parcela de seres fazem de tudo, 

ou de quase tudo, para possuir tudo, solenemente 

carregados do orgulho e do egoísmo que tanto 

maltratam as demais pessoas que, diferente da 

maioria, aceitam Deus como o Senhor da Vida 

Universal, mas que por enquanto não conseguem, 
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no calor do próprio testemunho, avivar no coração 

dos egoístas e dos orgulhosos a realidade de uma 

Existência Maior que nos consagrará grande 

alegria ou profunda tristeza segundo tenhamos 

vivido bem, fazendo o bem!... 

   Não podemos afirmar que todos sairão ilesos 

dessa viagem ao centro de si mesmos, já que 

nem todos resistirão à realidade que encontrarão, 

porque a verdade muitas vezes pesa de tal maneira 

que não conseguimos lhe aceitar a responsabilidade 

de pronto, na maioria das vezes levando-nos a lhe 

absorver o néctar divino, já que Jesus é o 

Caminho, a Verdade, e a Vida, por meio de 

reencarnações dolorosas, sem sempre na Terra, 

mas sempre necessárias para que a nossa Alma 

teimosa tome a iniciativa de voltar para o abraço 

acolhedor e paciente do Criador. 

   Estamos essencialmente A Caminho do Grande 

Lar, mesmo que por enquanto a má vontade nos 

conduza para outros destinos, destinos temporários, 

porque a causa da Evolução para o Mais Alto, 

tendo o amor como base da existência universal, é 

o nosso maior patrimônio como Espíritos Imortais. 

 

Teresa                                       
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 04 de dezembro de 2018) 
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   Nota do médium: Poderá parecer que esta 

mensagem é desalentadora quando se trata da nossa 

Evolução terrena, entretanto, eu mesmo, pela 

psicoscopia clarividente, tenho tido a oportunidade 

de devassar o ainda perturbador campo mental da 

Terra, como um todo, e infelizmente nada posso retirar 

ao que Santa Teresa acaba de afirmar quanto ao fato 

“da maioria” dos seres encarnados, pelo menos por 

enquanto, estarem muito longe de aceitarem a Verdade 

de Deus, quando, na realidade, vemos uma vasta 

legião de irmãos sediados temporariamente no Plano 

Material, sejam religiosos ou não, se afirmando crentes 

sinceros da Divindade, mas que, na intimidade, nem de 

longe estão associados ao pensamento de uma Vida 

Maior para além do portal do tumulo, sequer 

experimentando uma existência pautada em bons 

ideais, verdadeiramente solidários. 

 

   Evidentemente, que os nossos Benfeitores da Vida 

Maior não nos desejam ver depreciados ou sequer 

abatidos, muito ao contrário, já que estas suas 

vibrantes instruções nos servem como verdadeiros 

faróis de benditas luzes espirituais, para que, 
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desde hoje, possamos criar resistência à toda e 

qualquer ignorância e nos alçar a dias bem 

melhores, quando haveremos de encontrar uma 

felicidade que possa realmente ser vivenciada por 

todos, sem distinção. 

 

   Mas como nos diria Chico Xavier: “Quem sabe para 

o ano 2900 a Terra já não esteja chegando ao 

estado de Plano de Regeneração?” 

   Da mesma maneira que A vida continua, segundo 

bem nos esclareceu André Luiz, pelo Chico...  

   A nossa luta (íntima) continua. 
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   Teresa de Ávila, O.C.D., conhecida como Santa Teresa de Jesus (28 de março de 1515 — 4 de 

outubro de 1582), nascida Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada, foi 

uma freira carmelita, mística e santa católica do século XVI, importante por suas obras sobre a vida 

contemplativa e espiritual e por sua atuação durante a Contra Reforma. (Wikipédia). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/O.C.D.
https://pt.wikipedia.org/wiki/28_de_mar%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/1515
https://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1582
https://pt.wikipedia.org/wiki/Freira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carmelita
https://pt.wikipedia.org/wiki/Misticismo_crist%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%B3lica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vida_contemplativa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vida_contemplativa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Contra_Reforma
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____Capítulo # 6____ 

 

Em Busca de um Amigo  

   Não duvidamos que em determinado momento 

da nossa encarnação na Terra possamos encontrar 

com uma ou outra pessoa que realmente esteja 

disposta a nos entregar o coração sem que, de 

nossa arte, tenhamos que lhe entregar a nossa 

alma ao peso da gratidão... Que absolutamente 

não deveria pesar nada se, da parte desse amigo, 

somente recebêssemos e nada tivéssemos que lhe 

entregar em retribuição, assim como o Cristo fez! 
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   É bem verdade que, de uma hora para a outra, 

poderemos sim nos reencontrar com um Espírito 

muito querido de outras existências, que ao nos ver 

cabisbaixos e chorosos passe a nos endereçar o 

melhor do seu coração, entretanto, será que isto 

poderá ocorrer sem que, mais a diante, não 

tenhamos que lhe oferecer de volta, como uma 

relíquia viva da nossa retribuição, o próprio 

destino?... Lembrando, que somente aquelas 

criaturas verdadeiramente altruístas são capazes 

de nos aconchegar a elas sem que nada lhe 

entreguemos de nós mesmos, da mesma maneira 

como o Cristo Amado fez! 

   Meus irmãos da Vida Planetária! Precisamos 

realmente uns dos outros, como se nada mais 

tivéssemos a buscar da existência senão um colo 

acolhedor que nos balançasse pelo sofrido coração, 

retirando-nos da solidão que mata-nos a cada 

minuto para a comunhão verdadeira entre Almas 

Afins, porém se pararmos um pouco para pensar 

como anda a linha de frente da existência humana, 

é bem correto acreditarmos que, por enquanto, 

somente o Senhor será capaz de nos ofertar tudo 

isto, e muito mais!  

   Um Feliz Natal a todos. 

Teresa                                       
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 05 de dezembro de 2018) 
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   Nota no médium: Eu iniciei a recepção desta 

mensagem sem que me desse conta de como ela iria se 

desenvolver e ser finalizada, a não ser pela idéia que 

eu iria psicografar sobre Jesus, ainda que esquecido do 

Natal que se avizinha! (Risos). 

 

   Pois bem, de uns tempos para cá eu tenho notado a 

presença astral de algumas Entidades do Além pouco 

evoluídas, embora muito desejosas e insistentes de 

poderem me auxiliar do Plano onde se encontram 

atualmente, mas que, de minha humilde parte, tem 

elas recebido o alerta para que, antes disso, façam 

alguma reciclagem evangélica e técnica sobre 

como devem proceder nestes casos de assistência 
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Entre os Dois Mundos, embora, na intimidade, eu vibre 

de grande alegria por saber e verificar com os meus 

próprios olhos (mediúnicos) que existem criaturas 

astrais dispostas a me oferecerem proteção e amizade, 

cabendo a mim mesmo apenas reconhecer que os 

Espíritos mais ou menos evoluídos que geralmente nos 

acompanham, assim como na sua generalidade os 

homens encarnados, tem as suas limitações, o que faz 

da gente pensar cada vez mais no Senhor, que 

verdadeiramente nos guarda e nos ilumina o caminho. 

   Talvez, por causa disso que Chico Xavier, quando 

ainda se encontrava reencarnado, tenha dito, mais ou 

menos nestes termos: “Eu somente trabalho para 

Jesus Cristo... Nem mesmo para Emmanuel eu 

trabalho.” 

   Por outro lado, estas Entidades do Astral, menos 

avançadas moralmente, mas muitas vezes altamente 

capacitadas em Ciência, pela própria vivencia que vem 

fazendo no decorrer dos séculos e talvez dos milênios, 

quando dispostas a se reaverem com a Lei de Ação e 

Reação, mesmo que na condição vibratoriamente 

embrutecida em que se encontram, servem muito bem 

à Justiça Divina, sob a orientação dos Espíritos 

Superiores, como uma verdadeira tropa de choque 

(risos) na produção de fenômenos tecnológicos do Além 

que asseguram a proteção de determinados ambientes 

e pessoas contra os Espíritos mau feitores. 

   E para fechar esta delicada e inspiradora mensagem 

de Teresa de Ávila, como muitos já devem saber: a 

Alma Bela de minha Alma, que nos tocou fundo o 

Espírito por lhe ver tão próxima do Amigo Jesus quanto 

os mais belos Anjos da Vida Celestial, precisamos 
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compreender todos juntos, leitor, Espíritos Amigos, e 

eu mesmo, segundo podemos deduzir, que a gratidão 

e o reconhecimento diante de uma ação benéfica em 

nossa direção, antes de tudo, deve ser um libelo 

precioso de luz partido do nosso coração de maneira 

espontânea e muito justa e jamais em forma de uma 

obrigação desfechada em nossa direção da parte 

daquele ou daquela que, a rigor, apareceu em nosso 

caminho para encarecidamente nos socorrer e nos 

auxiliar em determinado momento de dor e aflições, 

porque a Caridade é obra a qual todos nós devemos 

nos devotar com verdadeiro ardor. 

   Como ela mesma afirma, por enquanto, somente o 

Senhor é capaz de fazer isto integralmente por cada 

um de nós.  

   Sigamos o Seu divino exemplo.  

   Que Oxalá seja louvado. 
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FIM DA PRIMEIRA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelo Espírito Teresa de Ávila                              

Com  
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SEGUNDA PARTE  

As Mensagens dos   

Espíritos Superiores 

__________ 
 

   

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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Elvis, em 1974. 

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

de 1977) conhecido com o título de Rei do Rock e por apelido Elvis, The 

Pelvis, foi um cantor, compositor e ator norte-americano, também foi um dos 

pioneiros do rock and roll e do rockabilly. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tupelo_(Mississippi)
https://pt.wikipedia.org/wiki/1935
https://pt.wikipedia.org/wiki/Memphis_(Tennessee)
https://pt.wikipedia.org/wiki/1977
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apelidos_honor%C3%A1rios_na_m%C3%BAsica_popular
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alcunha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cantor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Compositor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ator
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rock_and_roll
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rockabilly
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley
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Capítulo # 7 

   Seria pedir demais para o nosso leitor que 

deixasse por alguns instantes aquele desejo 

incontido de amealhar bens na Terra, para pensar 

um tanto nas coisas que poderemos levar de 

verdade para a Vida Mais Alta? 

   Vejamos: 

    - Hoje, a maioria de nós nos encontramos 

perturbados por não termos conseguido aquele 

aumento salarial de fim de ano, tão sonhado 

durante os meses inteiros que passaram... 

   Mas que nos importa isto, esse tantinho de 

dinheiro a mais em nosso contracheque, se, durante 

cada dia e cada semana deste ano que passou 
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tivemos em nosso lar a grande alegria de não ter 

tido ninguém agressivamente adoentado, beirando 

a desencarnação prematura, como se Deus não 

tivesse se esquecido de nos trazer para dentro de 

nossa parentela mais próxima a bendita hóstia da 

saúde e do bem estar, sabendo que muitos não 

tiverem esta mesma alegria!  

    - Por mais que tenhamos tentado contratar um 

profissional para executar-nos a tarefa da limpeza e 

do asseio em nossa residência, quando temos tanto 

o que fazer no emprego que nos tem consumido 

quase todas as horas do dia, e mesmo da noite e da 

madrugada, não conseguimos, porque o vendaval 

das obrigações financeiras para a manutenção deste 

mesmo lar, em utensílios e alimentação, dentre 

outras necessidades, não nos deixou margem para 

que isto pudesse ser feito... 

   Mas, se pararmos um pouco para pensar de que 

maneira vivem e se acomodam milhares de outras 

pessoas, que não tem sequer alimento suficiente 

para se manterem com saúde e bem estar, assim 

como nós mesmos, e que nem mesmo possuem o 

maravilhoso recinto domestico que nos abrigou 

durante este ano inteiro, e que poderá nos abrigar 

por muito tempo ainda, vamos acreditar com todo o 

coração que somos pessoas: realmente felizes! já 

que temos tudo, ou quase tudo, que precisamos 

para passarmos bem pela Terra, aceitando a 

simplicidade cristã como mensagem viva para o 

progresso, que nos descortinará um mundo de 
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supremas delícias para além da morte material, na 

lembrança de que Jesus Cristo está entre aqueles 

que comungam, desde hoje, da Espiritualidade 

Maior, e não de uma materialidade que somente 

nos acorrentará às posses e aos desejos que 

certamente continuarão a nos obrigar a ficar para 

trás. 

   Como já disse o grande Apóstolo da Cristandade, 

Paulo de Tarso, caminhemos para frente e para o 

Alto, nos desobrigando de toda e qualquer simpatia 

que ainda tenhamos às coisas que nada valem para 

o nosso futuro. 

 

   Que falta realmente nos fará estes transitórios 

bens e desejos terrenos? 

Elvis Presley 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 06 de dezembro de 2018) 



     Livro # 90: “No Esplendor do Amor” – Espírito Teresa de Ávila/Vivaldo P. S. Filho  
 

 
84 

Ed. e-book: 
2018  

   Nota do médium: Como diz o dito popular: “O 

Diabo sempre atenta.” (risos)... Na verdade, estou 

dizendo isso, porque faz algum tempo, quando eu 

conversava com uma determinada amiga, dizia a ela 

que não haveria qualquer possibilidade de que, caso 

mantivéssemos um namoro firme (risos) – e olha que 

eu atualmente me encontro na maior dureza material e 

sentimental, sem dinheiro para manter um namoro e 

sem pretendente alguma que me aceite na “dureza” em 

que me encontro! –, aceitasse deixar a minha vida 

simples, de médium com obrigações espirituais sérias, 

mas que apesar disso eu poderia muito bem levar uma 

vida normal, apenas me limitando a manter distancia 

de ambientes viciados pelo álcool e pelo fumo, quanto 

de músicas deprimentes moralmente, quando no mais 

tudo seria como qualquer outra pessoa... Pois bem, 

parece que esta minha pretensa namorada não encheu 

os olhos, nem o coração, de grandes expectativas em 

relação a mim, pelo menos foi isso o que deu para eu 

perceber, mas sinceramente espero que eu esteja 

enganado, ou que ela mude de idéia (risos)... 
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   E agora, sem que inicialmente eu sequer tivesse me 

dado conta ou conectado a sua instrução com o meu 

caso particular, o querido Elvis Presley me trás esta 

mensagem que me serve como um alerta, aliás, não 

somente a mim quanto a qualquer outro médium, e não 

médium, espírita, que acima de tudo busca lutar para 

se espiritualizar por meio de uma vida materialmente 

simples, e sem a dita “badalação” e interesses do 

mundo.  

_________________ 

“Ninguém pode servir a dois senhores, pois 

odiará a um e amará o outro, ou se apegará a 

um e desprezará o outro. Não podeis servir a 

Deus e a Mâmon.” 

Mateus 6:24                                                                            
(O Novo Testamento, Tradução de Haroldo Dutra Dias, do original em 

grego, pág. 57, 1ª. edição, CEI, 2010).                                              

(O destaque é nosso). 

_________________ 

   O caso aqui é apenas o de uma sincera critica 

construtiva, sem o desejo de derramar sombras sobre 

a vida de ninguém, mesmo porque todos nós “estamos 

na mesma embarcação planetária”, cada um dando o 

melhor de si mesmo, mas a instrução evangélica deve 

superar os nossos recalques pessoais e aclarar com 

tranqüilidade a consciência humana, pelo sentido de 

simplicidade, solidariedade, e caridade que devemos 

nutrir uns pelos outros, independentemente do 

nosso sexo, da nossa classe social, da crença que 

professemos, da nossa nacionalidade, ou de qualquer 

outra transitória condição humana.  
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Marilyn Monroe (nascida Norma Jeane Mortenson; Los Angeles, 1 de 

junho de 1926 — Los Angeles, 5 de agosto de 1962) foi uma atriz, modelo e 

cantora americana. Estrela de cinema de Hollywood, é um dos 

maiores símbolos sexuais do século XX, imortalizada pelos cabelos loiros e as 

suas formas voluptuosas. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1926
https://pt.wikipedia.org/wiki/5_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1962
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hollywood
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo_sexual
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marilyn_Monroe
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Capítulo # 8 

   Quanto mais os dias e as horas vão passando 

arrastadas pelos ponteiros do Mundo Material, no 

qual eu vivo por força da Reencarnação “Múltipla”, 

solicitada por mim mesma para que de alguma 

maneira eu pudesse auxiliar o Consolador Prometido 

em duas frentes diferentes – porque em cada um 

desses dois corpos de que me utilizo atualmente 

em terras do Brasil eu vou experimentando 

situações diferentes de crença e raciocínio, que me 

dão condições de enfeitar o meu pobre Espírito com 

mais algumas refregas que possam me trazer mais 

algum valor ao coração ainda tão necessitado 

de luz (risos), evidentemente que se formos 

analisar a coisa de uma maneira mais profunda, sei 
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lá, é bem provável que o coração da gente tenha 

prevalência sobre todas as ações do cérebro, e 

não duvidemos disto, pois o Senhor da Vida quando 

esteve entre os homens encarnados pediu-nos que 

“amassemo-nos uns aos outros”, evidentemente 

que infinitamente menos do que a Deus, mas que 

verdadeiramente fossemos tocados acima de tudo 

pelo sentimento do que pela razão! –, vou tendo 

a certeza de que nada tenho feito ainda em Nome 

do Cristo em relação ao que sinto precisar muito 

fazer pela minha evolução...  

 

   Embora tendo essa plena consciência de que 

muito preciso ainda realizar para poder pagar todas 

as graças que tenho recebido vou tentando cumprir 

com as minhas pequeninas obrigações Do Lado de 

Cá da Vida, nestes momentos de Emancipação da 

Alma, tendo como ponto central da minha atenção 

a consolidação da nova Ciência, a da Concordância 

dos Números (A.K.), que vem sendo havidamente 

desvendada na Terra pelo querido Espírito São Luis 
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de França, que já se encontra reencarnado assim 

como eu mesma, embora se utilizando de 

apenas um corpo fisiológico, não somente para 

que os nossos irmãos planetários se envolvam com 

informações inéditas acerca da nossa relação com o 

Todo-Universal, já que os números e os cálculos 

básicos que vão sendo desvendados no decorrer de 

cada experiência literária nos dão uma exata 

orientação no sentido de que estamos realmente 

afinados com uma Lei Maior de Sucessivas 

Existências, por meio de uma mecânica particular, é 

bem certo isso, mas para que os seres humanos 

também passem a encarar a Reencarnação como 

uma inestimável oferenda do Pai Celestial para 

todas as suas criaturas, que somos nós todos, 

Espíritos Imortais, perfeitamente ajustada com os 

dispositivos religiosos do Planeta Material... Dando, 

dessa maneira, uma indiscutível aura de 

santidade ao trabalho que nos cabe observar, 

racionalizar, sentir, e aceitar, baseado no que temos 

testemunhado. 

   Já fizemos algo... Mas podemos fazer mais. 

    Que belo presente de Natal para a vida toda 

recebemos, vocês não acham? – Risos. 

 

Marilyn Monroe 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 07 de dezembro de 2018) 
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   Nota do médium: Temos a certeza de que Marilyn 

trata-se de um grande Espírito da Luz, embora nesta 

sua mensagem ela, por modéstia e humildade, se 

coloque na condição de necessitada aprendiz da Vida 

Imortal, se bem que isto é uma característica das 

verdadeiras Entidades Superiores. 

 

   Pra ser sincero, fui tomado de grande surpresa em 

relação ao conteúdo desta sua deliciosa psicografia 

(risos), porque ela mesma sabia que na minha 

intimidade eu preferiria falar de outros assuntos a ter 

que voltar ao tema das minhas Vidas Sucessivas, pois 

embora isso me traga enorme conforto espiritual 

(moral), é algo que me deixa pouco tranqüilo por saber 

que existem determinados companheiros de nossa 

Doutrina que, de longe, desejam que esta verdade 

venha à tona, sequer se espalhe. 

   É pouco ou querem mais?  

   Mas como o trabalho precisa ser feito, vamos à boa 

luta, não é mesmo? – Risos. 
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Dr. Odilon Fernandes, cirurgião-dentista, professor universitário, 

comerciante, nasceu em 10 de outubro de 1907, em São João do 

Capivari-SP; sua desencarnação ocorreu em 13 de janeiro de 1973. 

http://candeia.com/autor.asp?id=988    

http://candeia.com/autor.asp?id=988


     Livro # 90: “No Esplendor do Amor” – Espírito Teresa de Ávila/Vivaldo P. S. Filho  
 

 
92 

Ed. e-book: 
2018  

 

                       

Capítulo # 9 

   O leitor amigo deve estar se perguntando o 

motivo pelo qual de sempre estarmos fazendo 

estes alertas em relação ao nosso próprio aparelho 

mediúnico, quando a explicação é exatamente por 

estarmos lidando não apenas com ele, mas com 

uma infinidade de outras pessoas que mais cedo ou 

mais tarde haverão de se engajar em algum serviço 

doutrinário-espírita, e por esta razão mesma irão se 

beneficiar com as nossas mensagens de incentivo e 

coragem, para que mais a frente, num determinado 

momento da luta, que haverão de travar consigo 

mesmos e com o mundo doutrinário à sua volta, 

não se sintam depreciados pelos Poderes do Mais 

Alto somente porque este ou aquele determinado 
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irmão de crença espírita, que momentaneamente 

está exercendo função de “liderança” dentro do 

nosso movimento nacional e internacional, esteja 

melancolicamente imbuído de lhe interditar a tarefa 

que abraçou por sincera coragem e devotamento ao 

bem comum, caridade esta que haverá de se tornar 

um grande alívio para encarnados e desencarnados, 

já que a tarefa da Mediunidade é obra de Jesus 

Entre os Dois Planos da Vida, fazendo com que o 

coração de cada um destes Mensageiros atualmente 

encarnados, em busca de trabalho, não se amofine 

demasiadamente por verificarem que mesmo dentro 

do Consolador existem os que estão de “abraço 

firme” com Satanás, completamente desprevenidos 

quanto ao orgulho e ao egoísmo que ainda tanto 

prezam sentir e exercer!  

   E que esta recomendação sirva também para os 

que estão transitando por outras agremiações 

religiosas, recordando o Cristo de Deus que, mesmo 

sendo um só com o Pai, sofreu e sofreu muito nas 

mãos daqueles que pretensamente e loucamente se 

acreditavam maiores do que Ele. 

   Sim, como temos dito: sigamos adiante orando e 

vigiando sempre... Porque Deus vibra como Amor 

no coração daqueles que fazem o Bem. 

Odilon Fernandes 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 07 de dezembro de 2018) 
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   Nota do médium: Quem tem tido a oportunidade de 

ler os atraentes e muito instrutivos livros psicografados 

pelo médium uberabense: Carlos A. Baccelli, deve ter 

verificado que o DR. ODILON FERNANDES, já na 

condição de grande Benfeitor da Vida Maior – segundo 

Emmanuel, por psicografia de Chico Xavier! –, trata-se 

de um Ser muito educado e amoroso, mas que de 

“bobo”, ele, não tem nada. 

 

O médium e escritor Carlos A. Baccelli. 

    

   De minha parte, desejo de coração convidar o nosso 

leitor, que tanto tem nos dado em atenção, incentivo, e 

carinho, que leiam e estudem os maravilhosos livros 

mediúnicos e de estudo pelo competente e sábio 

Baccelli, que são verdadeiros faróis para a vida de 

qualquer médium, e espírita de uma maneira geral, que 

busca por segurança e paz dentro de sua-nossa tão 

santa tarefa Cristã. 
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Martin Luther King Jr. (Atlanta, 15 de janeiro de 1929 — Memphis, 4 de 

abril de 1968) foi um pastor protestante e ativista político estadunidense. 

Tornou-se um dos mais importantes líderes do movimento dos direitos civis dos 

negros nos Estados Unidos, e no mundo, com uma campanha de não 

violência e de amor ao próximo. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Atlanta
https://pt.wikipedia.org/wiki/15_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1929
https://pt.wikipedia.org/wiki/Memphis_(Tennessee)
https://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/1968
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pastor_(religi%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Protestantismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_dos_direitos_civis_dos_negros_nos_Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_dos_direitos_civis_dos_negros_nos_Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%A3o_viol%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%A3o_viol%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amai-vos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King_Jr
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Capítulo # 10 

   Amado Mestre! 

   Neste momento quando a Terra inteira pressagia 

fluidicamente o Glorioso Episódio do Natal Feliz, 

pedimos encarecidamente por todos aqueles que, 

mais do que nós mesmos, que já te encontramos e 

lhe seguimos os passos, mesmo que de maneira 

(ainda) tão vacilante, vem tateando pelas trevas da 

vida materialista em busca de uma Claridade Maior, 

que não somente aquela dos ambientes terrenos, 

que possa definitivamente lhes iluminar todos os 

caminhos de uma existência que tem tudo para dar 

certo, mas que por enquanto vai os conduzindo para 

dificuldades ainda maiores do que aquelas que 
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todos têm travado no decorrer das suas-nossas 

múltiplas existências sobre a face da Terra, quanto 

no Mais Além... 

   A vida passa com o mundo em lágrimas. 

   Pedimos, pedimos-Lhe tanto: 

   Guia-os Senhor pelos teus santos exemplos, para 

que, em dado momento, eles possam se desanuviar 

de toda e qualquer obscuridade metal que insista 

em não lhes oferecer quadros de existência mais 

lúcida e mais saudável, antes disso, que vem lhes 

fazendo perder toda a confiança em si mesmos, 

quanto em dias melhores, porque esta soturna 

ignorância que por enquanto acomete a existência 

planetária poderá ser definitivamente rasgada de 

suas histórias, quanto da nossa, a partir de um 

único toque do Teu Bendito Amor em nosso 

coração, que pede cada vez mais pela alegria de 

sua augusta presença. 

   Somos teus irmãos! 

   Confiamos na tua proteção a todos. 

   Por isto, vamos contigo hoje e sempre. 

 

Martin L. King 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 07 de dezembro de 2018) 
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   Nota do médium: Este gracioso Espírito de Luz tem 

nos dado a alegria de poder lhe intermediar o 

pensamento já há alguns anos...  

   Ele nos deu a perceber que se encontra atualmente 

residindo no Planeta Marte, numa Esfera Astral (7ª.) 

que tem na Música Sublime (Corpo Espiritual 

Sonoro) o elemento fundamental de oxigenação e 

bombeamento do coração. 
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Espírito André Luiz 

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

 Rio de Janeiro, 8 de novembro de 1934) foi 

um biólogo, médico sanitarista, cientista e bacteriologista brasileiro, 

que trabalhou como clínico e pesquisador.  

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

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

No Esplendor                                    

do Amor do Cristo

 
   Por mais que os Espíritos Amigos desejem fazer 

alguma coisa a mais em prática mediúnica, sempre 

vão procurar conciliar a sua vontade com as 

condições humanas do aparelho receptivo que lhes 
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atende a sagrada tarefa com Jesus, em termos de 

saúde física e mental, ou antes, para a manutenção 

desta mesma saúde física e mental, já que o 

dispêndio de elementos sutis do medianeiro poderá 

lhe fazer tanto bem quanto mal, a depender do 

conjunto de operações que venha a necessitar 

realizar, porque não podemos desconsiderar que a 

vida humana tem as suas limitações de ordem 

psíquica, cabendo aos Guias da Humanidade 

perceber e auxiliar o seu médium de acordo com o 

que manda a Caridade Entre os Dois Mundos... 

   

   O resultado encontrado a partir da decodificação 

que ele mesmo realizou em sua NOTA DO 

MÉDIUM, no nosso Livro # 88, foi tão maravilhosa 

que a pedido da grande Teresa de Ávila resolvemos 

fazer uma releitura do que ele encontrou a partir da 

passagem: CÂNTICO DE MARIA, em Lucas 

1:47...  
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   Exatamente, por aqui está presente a palavra-

chave: Salvador, que aparece pela primeira vez 

na narrativa evangélica de São Lucas – uma das 

reencarnações passadas de São Luis IX/Vivaldo P. 

S. Filho –, para que em definitivo fique consagrada 

a sua essencial ligação com a vida e a mensagem 

gloriosa do Cristo de Deus, como tem sido afirmado 

desde o ano de 2013-2015, quando da recepção e 

da divulgação (virtual) do livro original: “São Luis 

IX”, mesmo porque (intimamente) ele, Vivaldo, 

continua resistindo a continuar falando sobre as 

suas Vidas Sucessivas “mais do que” a preciosa 

Obra de Allan Kardec & Chico Xavier (Duas 

Almas, mas um único Espírito!), ingenuamente e 

amorosamente crendo, ele, que estamos aqui 

pulando etapas (risos), quando na verdade os 

tempos para as Novas Revelações do Espiritismo 

chegaram, dentre elas a da sua singular tarefa 

como o Decodificador do Espiritismo... 
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Esta é também uma reprise mais 

que necessária! 

   Como conseguimos chegar até aqui, iremos 

procurar valorizar ainda mais este encontro entre 

Maria e Isabel, oferecendo ao nosso companheiro 

de Portugal, quanto a você querido leitor brasileiro, 

mais alguns elementos-chaves que nos esclarece 

a maneira matemática como Deus nos chama para 

o estudo e a reflexão acerca da Vida Infinita dos 

Espíritos, aqui sendo representada pela Lei da 

Reencarnação (Matematicamente) Programada, 

que serve como base para a formulação dos 

Códigos Secretos que tem feito vibrar os nossos 

corações, sempre ansiosos por mais conhecimento, 

agora de volta para “O Novo Testamento”, 1ª. 

edição, da CEI, 2010:  

   Logo a seguir, teremos o episodio: CÂNTICO DE 

MARIA, em Lucas 1:47, quando ai é mencionada 

a palavra: “Salvador”, que naturalmente nos 

evoca a cidade natal de Vivaldo P. S. Filho: em 

Salvador, na Bahia, Brasil. 

   Quando: 

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

São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

- 1 + 7 (que novamente sugere o # 17: O dia 

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis/São Lucas).) = 8: O 
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exato mês (8) de agosto da morte de São Luis IX 

(Vivaldo P. S. Filho). 

   Esta simbólica palavra: “Salvador”, dentro 

desse episodio, cai sobre a palavra # 7 (ida) e a 

palavra # 1 (volta), dentro do texto corrido...  

   Que ajustadas de maneira adequada (inversa), dá 

o # 17: O exato dia (10), e o exato mês (7) de 

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

Luis IX/São Lucas). 

_________________ 

   Quanto mais investigamos mais encontramos 

solução universal para os nossos problemas, 

principalmente pelo fato de que aqui não estarmos 

tratando de qualquer fonte, mas de duas obras, 

por duas editoras diferentes, que na verdade nos 

referendam pelo atestado incorruptível de moral 

cristã e espírita. 

   Dessa maneira vemos concluído mais este novo 

esquema de decodificação dos Códigos Secretos 

de Deus do Espiritismo. 

_________________ 

TEXTO ADAPTADO E AMPLIADO POR ANDRÉ LUIZ. 

André Luiz 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 09 de dezembro de 2018) 
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   Nota do médium: No Livro # 88, em nossa NOTA 

DO MÉDIUM, que aparece na Apresentação # 2, nos 

aproveitamos de duas versões para a Decodificação, 

uma foi a Bíblia Sagrada (Tradução Brasileira, com 

copyright 2010, do ano 2013), e a outra foi O Novo 

Testamento, 1ª. edição, pela CEI, 2010. 
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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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_________________ 

 

Francisco Cândido Xavier:  

A Reencarnação de Abraão, Moisés, João Batista 

(esta foi “Múltipla” com João Evangelista), e de 

Allan Kardec. 

   

   _________________ 

   Baseado nessa descoberta, foi constatado com 

antecedência de mais de um ano, o assassinado do 

primeiro ministro de Israel, Yitzhak Rabin, e 

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

e de fato foi assassinado um ano depois de 

acordo com o que fora previsto no código 

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

permaneceu oculto. Agora, decifrado com ajuda do 

computador, poderá vir a revelar nosso futuro. 
 

 
 

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

 
 

   O código foi descoberto por um matemático 

israelense, que provou o fato publicando as 

provas num jornal científico de renome, e 

confirmado por matemáticos famosos no 

mundo todo. 
 

   O livro publicado sobre esse assunto é a primeira 

descrição completa de uma descoberta científica 

que pode vir a mudar o mundo, relatada por um 

repórter cético, não-religioso, que acabou fazendo 

parte da história. 
 

   O código de três mil anos de idade prevê fatos 

que aconteceram milhares de anos depois de a 

Bíblia ter sido escrita. Prevê assassinato dos dois 

Kennedy, a bomba da cidade de Oklahoma, a 

eleição de Bill Clinton - tudo desde a Segunda 

Guerra Mundial até Watergate, do Holocausto a 
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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 16/12/2016, e 
devidamente adaptado para aqui. 

_________________________ 

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

Allan Kardec e Chico Xavier 

 

 

Allan Kardec: A Reencarnação Passada de 

Francisco Cândido Xavier:                                         

O Espírito da Verdade 

O Diretor Geral das Atividades Mediúnicas de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis reencarnado). 
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   NÃO PODEMOS PRESCINDIR DOS APONTAMENTOS ABAIXO, 

PARA MAIS UMA VEZ VIRMOS A REALÇAR TODA A PROCEDENCIA 

DIVINA DA MEDIUNIDADE DE SÃO LUIS DE FRANÇA, AGORA 

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

QUANDO PROCURAMOS, ANTES DE TUDO, DESTACAR A OBRA DO 

ESPÍRITISMO, POR ALLAN KARDEC E FRANCISCO CÂNDIDO 

XAVIER, JÁ QUE AMBAS AS PERSONAGENS SE FAZEM PRESENTES EM 

TODO O CONJUNTO DE REVELAÇÕES MATEMÁTICO-ESPIRITUAIS QUE 

ATÉ AGORA TEM SIDO DISPONIBILIZADAS PELA BONDADE DE NOSSO 

SENHOR JESUS CRISTO.  

– ANDRÉ LUIZ (ESPÍRITO) 

 

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

septenária é por causa da perfeição que se celebra nos dons 

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

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

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

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

aventurados.” 

 

– Santo Agostinho 

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

Antonio Fazendo, Lisboa, Verbo, 1974. 
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_________________ 

   Procurando fortalecer o nosso serviço de estudo mediúnico e de 

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

ao nosso encontro direto com os leitores encarnados um pouco mais 

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

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

pequeno, mas muito sugestivo extrato, que cremos será de 

grande valia para que os nossos devotados espíritas, pesquisadores 

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

motivo qualquer, não terão condições de estudar mais detidamente 

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

alta confiabilidade das palavras dos Benfeitores Espirituais 

(desencarnados e encarnados – estes últimos, em estado de 

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

reencarnação atual de São Luis de França: 

   Agora nos perguntamos: “Será realmente que esses dados 

histórico-matemáticos seriam “apenas” uma mera 

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

acaso, verdadeiramente, não existe. 

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

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

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

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

Lucas, seja ele material ou moral, sem qualquer desfavorecimento 

descabido para com outros irmãos de serviços mediúnicos ou 

mesmo a qualquer ensejo de favorecimento especial à sua própria 

personalidade espiritual, vejamos que o próprio Senhor Jesus nos 

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

   É de todo certo que muitos apressadinhos (os espíritas, 

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

verdadeiros “fiscalizadores” do Espiritismo-Experimental, bravios, 

irritadiços e arrogantes, questionando a incontestável realidade dos 

fatos até aqui apresentados de maneira positiva pela Falange do 
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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 89 

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 90 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 12/2018, em “NO ESPLENDOR DO AMOR”. 
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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 # 90: “No Esplendor do Amor” – Espírito Teresa de Ávila/Vivaldo P. S. Filho  
 

 
119 

Ed. e-book: 
2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fim 
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FIM DA SEGUNDA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelo Espírito Teresa de Ávila                              

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/vivaldo.psfilho 

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 80 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/vivaldo.psfilho                                  

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

http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus
http://www.facebook.com/vivaldo.psfilho
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Do Médium Vivaldo P. S. Filho 

Os Espíritos 

Respondem aos 
Espíritos Amigos 

Volume 1 ao 12 
 

 

   
São Luis, o discípulo piedoso de Jesus. 

 

Entrevistando os Espíritos de Luz:  

São Luis, André Luiz, Léon Denis, Gabriel 
Delanne, Eurípedes Barsanulfo & São Lucas 

 

A Saga de São Luis IX continua pela Nova 

Ciência da "Numerologia Espírita" 
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______________ 

   

        Livro # 78 (129 pág.)            Livro # 79 (126 pág.) 

 

   

              Livro # 80 (128 pág.)           Livro # 81 (142 pág.) 
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       Livro # 82 (140 pág.)            Livro # 83 (116 pág.) 

 

   

              Livro # 84 (128 pág.)            Livro # 85 (144 pág.) 
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***E mais estes*** 

   

        Livro # 86 (147 pág.)            Livro # 87 (143 pág.) 

 

FINALIZANDO COM UMA PRECIOSA                 

COLEÇÃO DE DOZE (12) VOLUMES 

 

Temos novamente uma memorável coleção que investiga e 

desvenda os impressionantes "Sinais", "Códigos" & 

"Enigmas" Secretos de Deus do Espiritismo, 

configurando-se em novos estudos da Matemática Divina 

na Obra do Espiritismo, que diz respeito à atual 

reencarnação do venerável Espírito São Luis de França. 

Como das vezes anteriores, por estudos primorosos, vamos ver 
como Deus programa matematicamente todas as nossas 
existências, deixando bem claro que Ele, o Todo-Poderoso, 

nos guia os passos pela Eternidade afora!!! 
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        Livro # 88 (144 pág.)              Livro # 89 (154 pág.) 

O Evangelista São Lucas                                                                                                                 

– Uma das encarnações passadas de São Luis IX.  

Além das Entrevistas, sempre providenciadas pela 

bondade de Veneranda (Santa Isabel de Aragão), a 

Autora Espiritual da obra (EM 12 VOLUMES), vamos 

encontrar tecendo comentários sobre Ciência, Filosofia, e 

Religião, em mensagens tocantes e esclarecedoras, os 

grandes Espíritos de Allan Kardec, Santo Agostinho, 

Humberto de Campos, Santa Efigênia, Elvis Presley, 

Camille Frammarion, Mina Crandon, Santa Regina, Santa 

Isabel da Hungria, André Luiz, Waldo Vieira,                        

Santa Catarina & Santa Joana d´Arc. 

São Luis IX (9) e a                                  

Nova Genealogia do Cristo 
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________________ 

Não podemos deixar de destacar o grande serviço 

cientifico que aqui continua sendo realizado, pelas Vozes 

do Céu, no que diz respeito a Decodificação do 

Espiritismo, visto que alguns dos mais brilhantes livros da 

Doutrina dos Imortais são minuciosamente investigados a 

partir da própria mediunidade de São Luis IX, atualmente 

reencarnado na personalidade de Vivaldo P. S. Filho: 

   

   

Nota Especial: Alguns dos brilhantes Espíritos da 9ª. Esfera Espiritual da 

Terra (Arte em geral ou Cultural e Ciência), auxiliam a querida Instrutora 

Veneranda nas Entrevistas, tornando este estudo mais atraente ainda! 

________________ 
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TAMBÉM EM COMEMORAÇÃO AOS              

161 ANOS DO ESPIRITISMO,                           

NASCIDO EM PARIS, FRANÇA, DIA 18 DE ABRIL DE 1857. 

  

Isabel da Hungria e seu médium baiano Vivaldo P. S. Filho 

Lançamentos Oficiais                                        
realizados em 2018 

 OS ARQUIVOS DIGITAIS (EM E-BOOKS) ESTÃO 

DISPONÍVEIS: INTEIRAMENTE “GRATIS”! 

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

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

No Facebook: www.facebook.com/vivaldo.psfilho  

_______________________ 

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

BY A FALANGE DA VERDADE – OBRA INTEIRAMENTE GRÁTIS – 2018.   

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

lavra mediúnica de:  

Francisco Cândido Xavier 



     Livro # 90: “No Esplendor do Amor” – Espírito Teresa de Ávila/Vivaldo P. S. Filho  
 

 
135 

Ed. e-book: 
2018  

BY A FALANGE DA VERDADE 

 

     

Independentemente de em existências passadas 

tivermos sido um lorde ou um vassalo, um rico 

empresário ou um pobre esfarrapado, enfim sob 

qualquer manto social que por ventura tivemos a 

possibilidade de reencarnar, temos que ter a certeza 

de que somente nos afastaremos das duras formas 

de viver na Terra, pelo menos em seus Planos mais 

atrasados, se em alguma dessas existências 

tivermos tido a felicidade suprema de fazer o Bem!  

O amor realmente cobre os pecados.                                                                                                    

Ian Stevenson (Espírito)                                            

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                      
(Salvador/BA, 07 de dezembro de 2018) 

BY VENERANDA/A FALANGE DA VERDADE                                                        
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