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_____ Enquanto espíritas! deixemos de lado qualquer intolerância em relação a 

aqueles que, por enquanto, não pensam, e nem agem, de acordo com o Cristo 

Amado, já que todos nós, indiscutivelmente, já passamos, estamos passando, ou 

voltaremos a passar por tamanha dificuldade de entendimento, já que a Vida Humana 

poderá nos evocar a determinadas quedas, mesmo que passageiras, portanto, 

vejamo-nos, sintamo-nos, e vivamos como reais adeptos da Caridade, para que a 

Ciência, a Filosofia, e a Religião, posam brilhar em nós como fonte viva, e inesgotável, 

de paz, felicidade, e sabedoria. Emmanuel _____ 
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______________________  

    As imagens e os pequenos extratos apresentados em nossos trabalhos 

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

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

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

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

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

financeiro. 

 

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

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

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

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

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

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

______________________  

 

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

– “Sentimo-nos feridos ou gravemente escoriados e 

o corpo, a principio, nos pareceu tão igual àquele de 

que nos havíamos retirado sem perceber, que foi 

com muita surpresa que recebemos a visita de Tia 

Luíza, que me disse querer minha mãe, qual se lhe 

fosse filha e que, por isso, nos considerava por 

netos da alma.”  
 

   

 

                   (Maria das Graças Ayres Gregh,                     
Manancial de Consolo e Paz,  

“Quem São”, Capítulo 9,                                                
Francisco Cândido Xavier/Elias Barbosa,                                            

Espíritos Diversos,                                                        

7ª. edição, IDE, 1994). 

______________ 
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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 05 de janeiro de 2018)  

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

 

________________ 
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_______****_______ 

O Presidente Espiritual da                                                     

“Sociedade Espírita de Paris”                    

ao tempo de 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, lançando, 

pela Concordância dos Números, uma nova 

luz sobre as Ocorrências Ocultas da                                  

Vida Planetária! 

     

TEMOS AGORA OS VOLUMES # 1 & 2.                                                             

Este novo episódio, o das sagradas Revelações sobre 

as Vidas Sucessivas de São Luis IX, nos oferece 

mais alguns momentos de alegria e glória, por 

verificarmos ainda mais que as coisas de Deus não se 

subordinam aos nossos insignificantes caprichos, 

evidentemente por testemunharmos que existe, sim, 

uma ordem precisa de Fatos Ocultos que nascem a 

partir do coração amoroso de Jesus, que tem sob os 

seus cuidados os destinos da Alma terráquea, que 

absolutamente não está entregue à própria sorte, mas 

que se movimenta, por entre as sombras da Vida 

Material, qual criança necessitada sempre do colo 

acolhedor do Mais Alto, e ai entram os sábios e 
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devotados Espíritos de Luz, que, independentemente 

de aceitarmos, ou não, o seu consolo e a sua 

experiência, estão sempre a postos para nos 

encaminhar por caminhos de felicidade verdadeira! 

Evidentemente, que não estamos totalmente seguros 

diante das arremetidas das trevas, que sempre estão a 

nos espreitar os desejos mais íntimos, entretanto, seja 

qual for a nossa mais intima intenção, sempre estarão, 

eles, em plena prontidão, aguardando-nos a boa 

vontade em seguir adiante pelos passos do Cristo, 

rogando a Ele toda a paciência possível para que, 

diante de nossa tremenda falta de compreensão, não 

nos deixem a própria sorte, trilhando a vida pela nossa 

quase inexpugnável teimosia...  

E aqui, oferecendo a Reencarnação 

(Matematicamente) Programada, observada a partir 

de um único Espírito, o de São Luis de França, hoje 

na roupagem carnal de Vivaldo P. S. Filho, encontramo-

nos a um passo e meio de outras descobertas 

científicas, que parecem nos chamar a atenção pela 

mente sem que cogitemos, antes de tudo, do coração... 

Mas, tranqüilizemo-nos, meus irmãos, são somente 

impressões passageiras, já que a proporção que 

avançamos, assim como São Paulo, em sua Primeira 

Epistola aos Coríntios, vamos descobrindo que:                  

SEM AMOR NADA SERÍAMOS.                                                                                         

Neio Lúcio (Espírito)                                                   

(Salvador/BA, 22 de setembro de 2018)                                                                 

* * * By A Falange da Verdade * * * 

_________* * * * *_________ 
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SOB A REGÊNCIA DO CRISTO 

O homem encarnado está predestinado a viver nas 

Alturas, obviamente que seguindo a alguns 

esquemas de natureza moral: 

- Servindo ao próximo, sem aguardar recompensas 

de qualquer espécie... 

- Perdoando e se reconciliando com os inimigos, 

enquanto eles se encontram a caminho, já que o 

depois sempre poderá se tornar uma hora menos 

favorável para nós, quanto para eles... 

- Vivendo em paz com o Mundo inteiro, pois 

somente pela tranqüilidade e pacificação de nós 

mesmos é que faremos reinar a conciliação em 

todos os corações, de todas as nações e de todos os 

povos... 

- E criando forças em si mesmo para resistir a todas 

as tentações da ignorância e da crueldade, da 
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baixeza e da vulgaridade, que, apesar desses 

esquemas acima, sempre se movimentarão a nossa 

volta, a nossa espreita, como se desejasse nos ver 

subordinados a toda espécie de loucura 

predominante na Terra, quanto nos Abismos da Vida 

Espiritual...  

 

Todos nós, sem distinção, intuitivamente, estamos 

sob a regência do Cristo, entretanto para que 

nos desvencilhemos definitivamente, e totalmente, 

das amarras que nos prendem aos sufrágios morais 

de toda espécie, basta-nos compreender que a vida 

é algo muito simples de se viver quando vivemos 

essencialmente com Jesus em nossos corações, 

que nos orienta os destinos por meio de Leis 

absolutamente regidas pelo Amor de Deus... 

Meus filhos! Pedimos encarecidamente que 

compartilhem uns com os outros todo o sentimento 
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nobre que já fizeram nascer em seus corações, para 

que a experiência humana possa, cada vez mais, 

ser vivenciada como um simples passeio 

temporário, pelo qual todos poderão se recordar 

mais tarde, quando para Cá vierem, sem qualquer 

receio de evocar as lembranças que ficaram na 

retaguarda, visto que amaram mais do que foram 

amados, e deram mais de si mesmos do que 

tenham recebido dos outros... 

É da Vontade do Senhor que façamos tudo com 

perfeição, se vamos conseguir esta bem-aventurada 

façanha cristã é outra estória, mas o que importará 

pela Ele, para o nosso Divino Amigo, será o esforço 

que tivermos empreendido para seguir aos seus 

princípios evangélicos. 

Tenhamos coragem, pois a vida nos foi entregue 

pelo Criador para que sejamos vitoriosos: na 

Justiça, no Amor, e na Caridade. 

 

Espírito Isabel da Hungria                                   

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                                  

(Salvador/BA, 22 de setembro de 2018) 

   Nota do médium: Nada mais simples e tocante ao 

coração de qualquer pessoa do que nos vermos 

envolvidos pela gentileza destas grandes Entidades da 

Luz, que demandam Espaços Espirituais quase sem fim 

com o único objetivo de nos verem bem, caminhando 

no bem.  
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   Nota Biográfica: "Isabel da Hungria e da 

Turíngia, OFS (Em húngaro: Szent Erzsébet, em 

alemão: Elisabeth von Thüringen) (Pressburgo, 7 de 

julho de 1207 - Marburgo, 17 de novembro de 1231), 

foi uma princesa do Reino da Hungria, filha de André II 

da Hungria e da rainha Gertrudes de Andechs-Meran, 

descendente da família dos condes de Andechs-Meran, 

e uma santa católica." (Fonte: Wikipédia). 
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G. Delanne 
Responde aos                              

Amigos Espirituais 
______V o l u m e # 2______                                                      

Em Nome da                        

Ciência Espírita 
Com Espíritos Amigos 

 

Vivaldo P. S. Filho& Veneranda 

    

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

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

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

o Espiritismo, capítulo XV, FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO). 
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As imagens, quanto os pequenos extratos, apresentadas neste 
trabalho espiritual:                                                                             

“Gabriel Delanne Responde – Vol. 2, foram capturadas 

em fontes diversas da Internet e em obras da literatura espiritualista. 
Por isso, rogamos aos detentores de seus direitos autorais levarem 

em consideração que todo o nosso esforço aqui é, unicamente, de 
utilidade pública, por força da Caridade, por conta do sentimento de 

solidariedade e fraternidade, desprovido também de qualquer 
desejo, por parte do médium Vivaldo P. S. Filho, de aferir 

qualquer lucro financeiro. 
 

1a edição:  2018 by Vivaldo P. S. Filho 

   Este livro, que tem a Autoria Espiritual da 

Veneranda & Espíritos Amigos vem complementar 

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

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

Codificação Espírita, foi o Presidente Espiritual da 

“Sociedade Espírita de Paris”, orientando de mais 

perto os sagrados serviços de Allan Kardec junto à 

Falange da Verdade.  
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TAMBÉM EM COMEMORAÇÃO AOS                                 

161 ANOS DO ESPIRITISMO                           

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

 

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

Espíritos em 1857. 

   Como diria Emmanuel (por Chico Xavier): “O 

trabalho precisa continuar”... E dentro desse ritmo 

continuado de serviço empolgante e trabalho 

renovador, os nossos Benfeitores da Vida Maior dão 

continuidade à obra deles mesmos, que não pode ter 

solução de continuidade!... 
    
 

 Quem desejar reproduzir partes de meus livros 

mediúnicos, poderão o fazer sem impedimento 

algum, apenas solicitamos a generosidade de citar a 

nossa específica obra como a fonte de consulta. 
 

   Qualquer recurso que venha a ser arrecadado com a publicação 
impressa desta obra, caso isso venha a ocorrer, deverá ser doado 
integralmente À DIVULGAÇÃO DO ESPIRITISMO, não recebendo o 
autor, ou seus familiares, qualquer remuneração proveniente de sua 
venda. 
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    Nota do médium: Rogamos aos nossos amigos 
leitores que queiram nos perdoar a grande deficiência 
cultural, pois apesar de darmos o maior cuidado às revisões 
de texto em nossos livros (E-books) mediúnicos, é natural 
que ocorra alguma falha, principalmente em decorrência de 
meu pessoal e limitado conhecimento de gramática, apesar 
de sempre procurar fazer o melhor de minhas forças. 
  



          Livro # 85: “Gabriel Delanne Responde – Vol. 2” – Espírito Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
17 

Ed. e-book: 
2018 

 

  
 

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). 
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   Vejamos o seguinte extrato que pinçamos de nossa quarta 

obra mediúnica: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – A Revelação 

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

vez, apresentamos uma importantíssima opinião do grande 

médium Chico Xavier sobre o tema da Numerologia: 

 

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

Reencarnação Programada, ou seja, aquela seguindo 

princípios de origem Superior, atentem para a importância do 

extrato que retiramos da obra “Chico Xavier: encontros no 

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

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

nos traz uma verdadeira pérola de Emmanuel (por Chico 

Xavier) para uma melhor compreensão de nossos 

apontamentos à luz da Espiritualidade, que ora nos assiste e 

transmitem-nos as informações acima, lembrando ainda que 

o extrato a seguir foi encontrado dias após a elaboração do 

texto acima. Vejamos: P – Pessoalmente, e por experiência 

própria, acredito na influência dos números na vida das 

pessoas, ou da comunidade. A Bíblia contém citação 

freqüente de certos números, por exemplo: a criação do 

mundo em 7 dias, o sonho de José com as 7 vacas magras e 

7 gordas, o perdão deve ser dado setenta vezes sete, o 

Apocalipse cita o número 7 dezessete vezes, etc. Até que 

ponto se pode crer na presença dos números em nossas 

vidas? R – A numerologia deve trazer em si um mundo vasto 

de significações, que demanda estudos adequados com a 

supervisão de especialistas do assunto. Não disponho de 

elementos para confirmar ou negar as assertivas das 

autoridades que se manifestam nessa área de investigações 

espiritualistas. Guardo, porém, a convicção de que, em nosso 

renascimento já trazemos, por inspiração dos Benfeitores 

Espirituais que nos assistem, a influência dos números de 

que estejamos necessitados para que a vida nos conceda o 

melhor que sejamos dignos de receber. E isso acontecerá, até 
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que possamos conquistar a numerologia como ciência para o 

domínio de nossos conhecimentos. (...). 

Nota do médium: Os grifos são meus. 

 

 

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

confirmação da verdade.” 

– Santo Agostinho (354–430 d.C.) 

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

 

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

A nossa sincera homenagem à minha preciosa mãezinha:                                                                

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

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

  
                  1973                        Século XXI 

 

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

   A semelhança facial entre a rainha Branca de Castela e Maria 

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

Em nome dos meus Benfeitores Espirituais dedico esta obra à 

minha querida mãezinha Maria Isaura C. Cabral.  

– Vivaldo P. S. Filho 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_Mar%C3%A7o#Nascimentos
http://pt.wikipedia.org/wiki/1188
http://pt.wikipedia.org/wiki/Melun
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/27_de_Novembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1252
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O Espírito do Dr. Inácio Ferreira Interpreta a  

“Numerologia Espírita” 

       

   A “Numerologia Espírita” nada mais é que 

o desenvolvimento natural do Espiritismo, pois não se dá ao 

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

sentido da metodologia, ou da mecânica, que se utiliza para 

fazer luzir do Céu as claridades dos “SINAIS” SAGRADOS DE 

DEUS, invariavelmente, inseridos em todo o ecossistema de vida 

planetária, dos encarnados e dos desencarnados, bastando-nos 

apenas que lhes devassemos a intimidade da maneira 

matematicamente correta, que é através da própria obra 

Espírita, de Allan Kardec e Francisco Cândido Xavier, muito 

especialmente, pela própria natureza dos seus 

inquestionáveis méritos mediúnicos, quanto científicos, 

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

     

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

encarnados no mundo possam se balizar da melhor maneira 

possível diante das inumeráveis incógnitas do Mundo Oculto e do 

Plano Material, também. 

 

   Não temos dúvidas de que todo o nosso labor mediúnico, 

pelo médium Vivaldo, haverá de dar bons frutos dentro e 

fora do nosso meio doutrinário, pois se consideramos o 

Espiritismo uma Doutrina eminentemente Evangélica, não 

podemos nos esquecer de que Allan Kardec a conduziu 

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

   Nota do Médium: O empolgante texto acima foi pinçado 

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

com a devida adaptação para este livro de Veneranda  

Com Espíritos Amigos. 
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Reencarnação no Brasil: 
 

     
 

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

apresenta uma nova maneira de como ver a:  

Reencarnação e a Mediunidade                          
pela “Numerologia Espírita” 
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_____ _____ 

 

Emmanuel: O Espírito Mentor de                                

Francisco Cândido Xavier  
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Apresentação # 1 

   Hoje, em beneficio de nós todos, vamos 

procurar ser um pouco mais objetivo, porque temos 

notado, assim quanto eu mesmo, muitas pessoas, 

encarnadas ou desencarnadas, ficam sem saber, ao 

certo, como ajudar pela Caridade, visto que existem 

incontáveis criaturas necessitadas de quase tudo, 

mas que nem sempre poderão ser ajudadas pela 

nossa certa boa vontade, porque, simplesmente, 

não nos adequamos à rotina desta ou daquela 

atividade caridosa, na verdade, sem que possamos 

imaginar algum tipo de serviço generoso que agrade 

aos outros, socorrendo-os nas necessidades, e a 

nós mesmos, socorrendo-nos na disposição em 

servir e trabalhar em Nome do Senhor: 



          Livro # 85: “Gabriel Delanne Responde – Vol. 2” – Espírito Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
37 

Ed. e-book: 
2018 

   - Façamos uma propaganda, em papel impresso 

ou por meio da internet, que possa levar o nome de 

nossa doutrina cristã a todas as pessoas que 

gostariam de receber informações espíritas de mãos 

generosas, e naturalmente de confiança... 

   - Ao invés de passarmos horas e horas pegando 

pesos na tentativa de levantar e engrossar os 

músculos, por mais valiosas sejam-nos as tarefas 

esportivas, que busquemos entregar algum saco de 

feijão, açúcar, farinha, ou arroz, que, a bem da 

verdade, podem não nos avantajar o corpo em 

relação aos outros, mas que, seguramente, irão nos 

embelezar o Espírito diante de Deus, que quer nos 

ver lindos como os Seus adoráveis Anjos Celestiais, 

que operam para Ele tanto de dia, pela noite, 

quanto pela madrugada adentro... 

   Façamos alguma coisa! 

   Qualquer coisa que fizermos em beneficio de 

alguma criatura sofredora, nossa irmã ou irmãos em 

Jesus Cristo, sempre será uma imensa alegria aos 

Seus divinos olhos, que visa encontrar em cada um 

de nós um colaborador eficiente de sua causa de 

Amor e Alegria, Felicidade e Paz. 

 

EMMANUEL  

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 22 de setembro de 2018) 
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   Nota do médium: É incrível amaneira pela qual eu 

sinto comigo a presença de Emmanuel, me trazendo 

uma força e um poder íntimo, seu poder e não meu, 

que me dá uma inspiração bem no centro do meu 

tórax, como se aminha bomba cardíaca (o centro de 

força: cardíaco) estivesse, realmente, ligada a dele, já 

esta, bombeando, de dentro para fora, uma energia 

carregada de amor e ternura, embora, como eu disse, 

extremamente poderosa. 

_________________ 

“Ele, porém, lhes disse: Também às outras 

cidades devo anunciar o Reino de Deus, porque 

para isso fui enviado.” 

Jesus (Lucas 4:43)                                                                            

(O Novo Testamento, Tradução de Haroldo Dutra Dias, do original em 

grego, 1ª. edição, CEI, 2010). 

_________________ 

   

Estudemos os Evangelhos de Jesus. 

Mais uma vez, não posso deixar de estar recordando dessa 

frase, como certamente diria o Chico se ainda estivesse 

entre nós: Emmanuel é uma benção! 
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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 83 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. “Que delícia de livro, meu amigo Vivaldo P. S. Filho, leitura 

prazerosa, são momentos únicos em que foco somente nela, e quando 

termino fico ansiosa aguardando o próximo livro... Obrigado meu 

amigo pôr vc e esses espíritos de luz me presentear com essa 

maravilha... Gratidão sempre, bjo carinhoso.” (Facebook: 22/09/2018). 

_________________ 

    Olá, Querida M.!... Que delícia é saber que tens 

tamanha consideração pelo nosso trabalho 

psicográfico, que vamos executando da maneira que 

Jesus permite... Rsrs...  

   Espero, de toda a minha alma, que tudo possa 

estar lhe entretendo o coração, antes do cérebro, 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005382528810&fref=ufi
https://www.facebook.com/vivaldo.psfilho?hc_location=ufi
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pois Jesus disse, em relação ao primeiro e ao 

segundo mandamento: "que devemos amar a Deus 

sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a 

nós mesmos"...  

   Claro, que amar as pessoas não quer dizer que 

devamos confiar em todos cegamente, claro que 

não, quando ai entra uma nova mensagem do 

Senhor da Vida: "Sede prudentes como as 

serpentes e inocentes como as pombas." 

(Mateus 10:16).  

 

   Né verdade?... Rsrs...  



          Livro # 85: “Gabriel Delanne Responde – Vol. 2” – Espírito Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
42 

Ed. e-book: 
2018 

   Aqui, evidentemente que eu não pretendo jogar 

sombras e trevas na vida de ninguém, pois muitas 

pessoas falham conosco sem a intenção 

premeditada de nos fazer mal, claro, mesmo 

porque nós mesmos, muitas vezes, cometemos as 

nossas falhas e os nossos equívocos, é da 

experiência humana, mas apenas falo em relação a 

aqueles Espíritos, encarnados e/ou desencarnados, 

que se contorcem de "alegria" por nos verem 

debilitados e fracassando sempre, insistentes e 

teimosos na ignorância que se mantém e se 

iludem...  

   Sejamos, C. querida, como Jesus nos ensinou: 

acima de tudo bondosos e caridosos ao extremo, 

mas não deixando que maltratem os nossos 

corações, e orando sempre pela elevação do 

Mundo Material, já que somos uma só família!...  

   Abraços, sempre carinhosos!!! 

 

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

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 22 de setembro de 2018)  

   Nota do médium: Esta gentil amiga, que aprece 

como uma assídua leitora/curtidora de nossas Páginas 

do Facebook, nos dá a grande alegria de ver como 

estão apreciando os nossos livros virtuais (e-books) 

mediúnicos.  



          Livro # 85: “Gabriel Delanne Responde – Vol. 2” – Espírito Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
43 

Ed. e-book: 
2018 

   Para a minha surpresa, tenho visto a cada dia um 

número maior de pessoas acessarem tanto as páginas 

do nosso Facebook quanto, especialmente, o nosso 

Site Espírita, onde se encontram até aqui oitenta e 

quatro (84) livros, todos feitos com o maior carinho 

de nossa alma, e pela gentileza extrema dos Bons 

Espíritos que nos orientam as tarefas na Mediunidade, 

sendo que, até o presente momento, segundo dados 

que venho recebendo pelo sistema interno do Site, já 

somos lidos em pelo menos vinte (20) países: Brasil, 

Argentina, Colômbia, México, Estados Unidos, Portugal, 

Açores, Espanha, Alemanha, Holanda, Paquistão, 

Japão, Coréia do Norte, Rússia, Guiné, França, Suíça, 

Itália, Áustria, e Venezuela, embora eu creia que deva 

ser alguma coisa a mais que isto, já que nem sempre 

eu tenho como acompanhar o progresso, passo a 

passo, de cada acesso em cada região do mundo. 

   Fica aqui o nosso reconhecimento e a nossa sincera 

gratidão, envolta de muita alegria, a todos os nossos 

queridos leitores e interessados pelo Espiritismo que já 

se sentem envolvidos pela nossa obra psicográfica e de 

pesquisa, produzida Entre os Dois Mundos, como bem 

nos indicou lá trás o querido benfeitor Dr. Odilon 

Fernandes, pela mediunidade de Carlos A. Baccelli, 

como consta do Prefácio do nosso Livro # 1: 

“MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS – Relatos de um 

Médium Espírita”. 

   Fica aqui este pequeno registro de agradecimento aos 

irmãos encarnados, e de reverencia aos Espíritos de 

Luz que nos dirigem e nos orientam as tarefas, embora, 

segundo eles me afirmam, não passem de queridos 

amigos... (risos). 
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   Isto é verdade, pois sempre que eu procuro venerá-

los “demais” (risos), eles procuram mais ainda me 

tratar como “um de seus iguais”, dizendo-me, e 

tocando-me, ao coração que eles estão conosco para 

nos ensinar, é certo, mas, também, para aprender, já 

que todos nós somos andarilhos da Eterna Luz do Amor 

e da Paz, sempre em busca de novos conhecimentos e 

maneiras melhores de nos relacionarmos uns com os 

outros, sem que desconsideremos a grande batalha que 

devemos travar contra as sombras de nós mesmos. 

   Faz parte da Vida de Deus! 
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____ ____ 

 

Humberto de Campos Veras (Miritiba, 25 de outubro de 1886 —
 Rio de Janeiro, 5 de dezembro de 1934) foi 
um jornalista, político e escritor brasileiro. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Humberto_de_Campos_(Maranh%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1886
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/5_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1934
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jornalismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Humberto_de_Campos
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Apresentação # 3 

   Pode parecer pouco favorável para o nosso 

médium Vivaldo, trazer a público algumas de suas 

dificuldades mentais, crendo que os leitores poderão 

acreditar que ele viva permanentemente envolto em 

conflitos psicológicos em relação a sua atual 

atividade psíquica, mas não é nada disso, já que 

toda a instrução que ministrarmos para os Seres da 

Terra, principalmente para os que já trazem algum 

dom mediúnico mais ostensivo, poderá causar 

menos palpitações cardíacas e melhores fragrâncias 

intelectuais, sim, claro, porque aqui estamos 

tratando de ocorrências meramente mentais, que 

dizem respeito ao conjunto de operações das visões 

que ele passa a observar diante, e na intimidade, 
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daquelas criaturas que somente nos trazem 

angustia, ao invés de nos oferecerem amor e afeto! 

– Tem gente que é assim mesmo, meus amigos, 

que não aprenderam ainda como lidar com as 

trevas de si mesmos, criando perturbação intima e 

para os outros, sem cogitarem que precisam de luz, 

viver em paz, pensar bem... Tanto quanto nós 

mesmos! 

 

Chico Xavier 

   Ele, tanto quanto nós, que já nos encontramos Do 

Lado de Cá da Vida, sofremos cotidianamente essa 

espécie de angustia, interna e externa, que nada 

mais é do que as emanações fluídicas dos Espíritos 

inferiores, encarnados e desencarnados, lançadas, a 

partir de suas próprias mentes enfermiças, na 

direção daqueles os quais acreditam serem os seus 

“demônios”, como se as pessoas, e os Espíritos, de 

bem pudessem ser levados a conta de alguma lenda 

mitológica diabólica, esquecidos, ou ignorando, 

talvez, que, mais cedo ou um pouco mais tarde, 

também, haverão de se surpreenderem pela onda 

enorme de moléstias que tomarão corpo em seus 
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perispíritos, lhes marcando a existência, na Terra ou 

no Mais Além, com a tortura que aconchegaram à 

própria alma... 

   Não hesitemos em orar e vigiar, pedindo ao 

Senhor que nos mande forças suficientes para que 

não caiamos na tentação terrível do revide, embora 

não nos impedindo a defesa necessária para que 

estes terríveis flagelos das humanidades 

inferiorizadas, o orgulho e o egoísmo, não nos 

vençam pela nossa incapacidade de resistir na 

disputa entre o bem, que sempre eleva, e o mal, 

que, embora seja passageiro, tem a capacidade de 

deixar muitos estragos por onde ande, ou circule. 

   É da vida que sejamos testados. 

   Mas, também, é de Deus toda a capacidade que 

venhamos a possuir para nos defender. 

   E como nos diria Chico Xavier, mais ou menos 

nestes termos: “O espírita precisa ser bom, mas 

não ‘bonzinho’, porque poderá parecer que 

somos bobos”. 

      Como temos dito, prossigamos na boa luta, a 

luta das boas idéias e dos bons ideais contra a 

ignorância.  

 

Humberto de Campos  

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 24 de setembro de 2018)  
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   Nota do médium: Em primeiro lugar, enquanto nos 

encontramos na condição de médium de tarefas mais 

ou menos ostensivas, quando podemos ver ou sentir a 

presença dos Seres do Além-Túmulo, quanto os 

encarnados em momentos de Emancipação da Alma, 

mesmo estando estes, muitas vezes, em estado de 

vigília, precisamos verificar como os Espíritos Amigos 

estão sempre atentos às nossas necessidades, para 

que, na condição de encarnados, com limitações 

naturais da mente-astral, não venhamos a cair no erro 

de nos acreditarmos em conflitos irremediáveis, mesmo 

porque basta-nos que foquemos a nossa atenção, pelo 

menos, para o estudo de “O Livro dos Médiuns”, 

de Allan Kardec, quando ai encontraremos um 

manancial gigantesco de básicas orientações de 

como lidar com os diversos tipos de fluidos, mais ou 

menos salutares, ou mais ou menos enfermiços, que 

naturalmente nos atinge a todos, que escapam das 

mentes bondosas ou enfermiças, encarnadas ou não, 

então, favorecendo-nos pela cultura cientifica do Mundo 

Espiritual, e ai entra em questão a minha pessoal 

condição moral, que mais ou menos atiça a boa 

intenção ou a má intenção dos que transitam Entre os 

Dois Mundos, geralmente me trazendo muito 

desconforto emotivo ou felicidade quase sem fim, a 

depender da intenção do visitante invisível, ou não. 

   Realmente, é de morrer quando recebemos as 

rajadas de energia sombria partida de algum desafeto, 

gratuito ou não, o que nos leva a uma hesitação, 

mesmo que temporária, diante da nossa tarefa 

singular, que é a de, antes de tudo, ajudar a Jesus a 
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consolar e instruir os habitantes dos Dois Planos da 

Vida.  

 

Nos Mundos Inferiores há sempre um ponto de acolhimento aos                    

Espíritos dementados, invariavelmente mantendo-se sob o controle e a 

segurança das Entidades Protetoras. 

   A despeito da minha ainda grande necessidade de 

crescer e evoluir, sinceramente, não consigo me ver 

desgastado moralmente, isto em relação a minha 

grande vontade de ser sempre médium, de continuar 

a ser médium onde quer que eu me encontre, embora 

este tipo de refrega que todos aqueles que lidam com a 

mediunidade estão sujeitos, mas podemos assegurar 

que de vez em quando dá vontade de jogar tudo para o 

“alto” (risos) e nos socorrer em alguma terra celestial, 

deixando para trás toda essa loucura mental e emotiva 

a qual tem se arrojado a maioria dos Espíritos 

reencarnados na Terra, mas, passado um pouco de 

tempo, assim que voltamos ao estado de normalidade 

vibratória intima, voltamos a pensar de como seria 

doloroso para a gente, enquanto médiuns de tarefas 
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com Jesus, se não tivéssemos ou passássemos por 

esses momentos de dificuldades vibratórias, que no 

fundo nada mais são do que o nosso compromisso com 

os Espíritos menos evoluídos, no que diz respeito a sua 

cobrança para que tenhamos mais alguma tolerância e 

paciência com eles mesmos, mais ou menos assim: 

sabem eles, no fundo de seus corações, que sem a 

gente, talvez, fique bem mais difícil de eles saírem da 

ilusão em que se encontram, ou seja, somos os seus 

anteparos magnéticos: moral, emotivo, e sentimental. 

  

   Entretanto, e pelo que podemos deduzir das palavras 

do grande Humberto, isto não quer dizer que, em 

nome da gentileza, da tolerância, enfim, da 

indulgencia, venhamos a perder a nossa capacidade 

de nos proteger, garantindo-nos pela necessária 

defesa! Mesmo porque, enquanto na condição de 

médium clarividente, eu tenho tido incontáveis 

oportunidades de verificar como andam a “mente” e o 

“coração” de muita gente por ai (risos), que se 

deixarmos acabam por nos crucificar a alma por força 

somente do despeito que nutrem pelos que já se 

conduzem pela Caridade, mesmo que a realizemos de 

uma maneira muito singela. 
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   Como ele nos disse, vamos orando e vigiando o 

quanto pudermos, não é mesmo? 

_________________ 

“Jesus, porém, lhe diz: Segue-me, e deixa que os 

mortos enterrem seus próprios mortos.” 

Jesus (Mateus 8:22)                                                                            

(O Novo Testamento, Tradução de Haroldo Dutra Dias, do original em 

grego, 1ª. edição, CEI, 2010). 

_________________ 

   Que o Senhor da Vida nos envolva em seu manto de 

sabedoria, paz, e alegria eterna.  
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____ ____ 

 

“Flammarion com seu globo de Marte” 

Nicolas Camille Flammarion, mais conhecido como Camille Flammarion (Montigny-

le-Roi, 26 de fevereiro de 1842 — Juvisy-sur-Orge, 3 de junho de 1925), foi 

um astrônomo, pesquisador psíquico e divulgador científico francês. Importante 

pesquisador e popularizador da astronomia, recebeu notórios prêmios científicos e foi 

homenageado com a nomenclatura oficial de alguns corpos celestes. Sua carreira na 

pesquisa e popularização de fenômenos paranormais também é bastante notória. 

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

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Montigny-le-Roi&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Montigny-le-Roi&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/26_de_fevereiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1842
https://pt.wikipedia.org/wiki/Juvisy-sur-Orge
https://pt.wikipedia.org/wiki/3_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1925
https://pt.wikipedia.org/wiki/Astronomia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parapsic%C3%B3logo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Divulga%C3%A7%C3%A3o_cient%C3%ADfica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corpos_celestes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B4menos_paranormais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Camille_Flammarion
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Apresentação # 4 

   É mesmo de arrepiar, a maneira pela qual os 

Espíritos do Senhor sempre estão nos chamado a 

atenção para as coisas verdadeiramente sagradas 

da Vida Imortal, não medindo esforços para que a 

sua tarefa, antes de tudo, de Evangelização da 

Humanidade encontre aconchego na mente e no 

coração de todos, pelo menos nos daqueles de nós 

que já tem algum tipo de afinidade com as coisas do 

Espírito, já que para os demais, ainda meio que 

andando atabalhoados pelo mundo, somente o 

tempo poderá lhes causar alguma lucidez acerca do 

que devem ou não aceitar como Verdade, já que 
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entre os irmãos encarnados na Terra existem ainda 

muitas falsas verdade, insinuando-se a cada 

passada na grande estrada do Infinito que todos 

terão de trilhar, evidentemente que cabendo a cada 

um o esforço necessário para que possam, 

definitivamente, se desvencilharem de toda  a 

ignorância, sempre evocada pelos mente daquelas e 

daqueles de nós que nada desejam da vida senão 

prazeres, e mais prazeres transitórios. 

   Temos dito, que se formos revirar os inúmeros 

lançamentos da ficção cientifica da Terra, vamos 

nos deparar com uma incalculável quantidade de 

novas evidencias e provas matemáticas que 

harmoniosamente se ajusta ao que temos revelado 

acerca da Reencarnação (Matematicamente) 

Programada do Espírito de São Luis IX, tudo 

hermeticamente ajustado pelos Espíritos do Senhor 

com a sagrada intenção de alertar aos espíritas, 

particularmente a estes, pela tarefa que lhes cabem 

cumprir junto às demais comunidades humanas em 

relação a uma vivência toda cristã, em seu modelo 

primitivo, urgentemente necessária!... sobre a 

Lei da Reencarnação e as suas conseqüentes 

responsabilidades diante desta verdade universal. 

   Quem já se sentir envolvido por este tipo de 

assunto, o da investigação dos mistérios da 

Matemática Divina, com toda certeza que poderá, 

também, se socorrer destes consagrados filmes e 

seriados do cinema e da TV norte-americana, no 

intuito de desvendar a conexão numérica & 
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doutrinária entre São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho) 

e os fatos ai apresentados, aparentemente em 

forma de ficção cientifica... Que nada mais é do que 

“a antecipação do futuro”, de acordo com André 

Luiz, por Chico Xavier. 

 

“Star Wars”: Série do Cinema norte-americano. 

   Embora para nós, os Guias e o médium, seja um 

prazer gigantesco devassar estes acervos de pura 

Cultura Espírita, pelo menos em seu aspecto 

cientifico, não avançaremos muito, pois sabemos 

que a matemática ainda levará algum tempo para 

chamar a atenção da população terrena, que 

geralmente prefere os enredos romanceados, e por 

esta razão ficaremos apenas com uma pequena 

parcela de revelação numérica que, mesmo ai, 

deixará os nossos amigos leitores, no mínimo, 

boquiabertos...  

   Antes, porém, fiquemos com a postagem abaixo: 
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____________ 

   M. R. Parabéns amigo, que o nosso Pai Celestial continue lhe 

dando sabedoria para que você nos mostre o caminho a seguir. 

Estou lendo os seus livros.  

   Vivaldo P. S. Filho Ah, que maravilha saber que estejas já 

estudando os nossos livros (e-books) mediúnicos, que nada mais 

são do que a palavra dos Espíritos Amigos, que acima de tudo vê 

em Jesus o caminho seguro para as nossas vidas, tanto na Terra 

como no Céu, embora devamos ter em nossa mente que a 

Caridade se possa fazer em qualquer lugar que estejamos ou sob 

qualquer manto religioso que professemos...  

   Por isso, sempre vale a lembrança: "FORA DA CARIDADE 

NÃO HÁ SALVAÇÃO".  

   Muitas alegrias a você, querida M., estendidas a toda sua 

família, e aos seus amigos!!! E obrigado pela atenção e 

generosidade nas palavras a nosso respeito, que sempre caem em 

meu espírito como bênçãos de luz-amiga. 

Pelo Facebook: 18/08/2018. 

____________ 

   Nota do Autor Espiritual: Esta foi uma das postagens 

originais trocadas entre Vivaldo P. S. Filho e uma dedicada 

companheira de uma de nossas Páginas do Facebook, que 

sempre aparece em busca de novos conhecimentos, 

particularmente em relação ao que temos ditado pelo 

Vivaldo, apenas tendo algumas revisões e ajustes 

visuais para o melhor entendimento e conforto de cada 

amigo leitor... 

____________ 

    

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006642972547&fref=ufi
https://www.facebook.com/vivaldo.psfilho?fref=ufi
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____Uma Nova Esperança____ 

 

Episódio: IV 

   Embora esse filme tenha sido o primeiro (1º.) da 

série, “Star Wars”, foi rebatizado como “UMA 

NOVA ESPERANÇA”, quando para nós, a missão 

atual de São Luis de França, não deixa de ser uma 

grande esperança, pelo menos, para os adeptos do 

Espiritismo, que mais do que nunca precisam viver 

com a simplicidade que nos foi legada por Allan 

Kardec & Francisco C. Xavier... 

Star Wars (no Brasil, Guerra nas Estrelas; em Portugal, A Guerra das Estrelas), mais tarde 

relançado como Star Wars: Episode IV - A New Hope (no Brasil e em Portugal, Star Wars: 

Episódio IV - Uma Nova Esperança), é um filme épico/space opera norte-americano, o primeiro 

da saga homônima a ser lançado em 27 de maio de 1977, e o quarto na ordem cronológica da 

trama, escrito e dirigido por George Lucas. Conta a história do jovem fazendeiro Luke 

Skywalker(Mark Hamill), que, junto com o contrabandista Han Solo (Harrison Ford), envolve-se na 

Guerra Civil Galáctica entre o tirano Império Galáctico e a Aliança Rebelde após adquirir os Droids 

R2-D2 e C3PO. Aquele primeiro contém os planos da super arma do Império, Estrela da Morte, o 

qual a líder rebelde, Princesa Leia (Carrie Fisher), espera usar para destruir a super arma.    

https://pt.wikipedia.org/wiki/Star_Wars_(filme) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filme_%C3%A9pico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Space_opera
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Star_Wars
https://pt.wikipedia.org/wiki/George_Lucas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Luke_Skywalker
https://pt.wikipedia.org/wiki/Luke_Skywalker
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mark_Hamill
https://pt.wikipedia.org/wiki/Han_Solo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Harrison_Ford
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_Gal%C3%A1tico_(Star_Wars)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alian%C3%A7a_Rebelde
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estrela_da_Morte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Princesa_Leia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carrie_Fisher
https://pt.wikipedia.org/wiki/Star_Wars_(filme)
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____________ 

   Consultemos os registros de tempo do Episódio 

IV, como sincronizado na versão brasileira de 2004 

TWENTIETH CENTURY FOX, do DVD: “STAR 

WARS UMA NOVA ESPERANÇA”, com duração total 

de 125min, e fiquemos atordoados com o que 

vamos encontrar somente no enigmático trecho, 

ou segmento, CAPÍTULO 17, que naturalmente nos 

traz a lembrança: O exato dia (10) e o mês (7) de 

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

Luis IX). 

- O TEMPO EXATO ‘ONDE COMEÇA’ ESTA 

ESPECIFICA PASSAGEM, CAPÍTULO # 17, DO DVD 

“STAR WARS – IV”, DENTRO DO CINCRONISMO 

DA IMAGEM CORRIDA: 0:39:03. 

- O TEMPO EXATO ‘ONDE TERMINA’ ESTA 

ESPECIFICA PASSAGEM, CAPÍTULO # 17, DO DVD 

“STAR WARS – IV”, DENTRO DO CINCRONISMO 

DA IMAGEM CORRIDA: 0:41:40. 

- 39:03 + 41:40 = 80:43. 

   Que podemos deduzir da seguinte maneira: 

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

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

   Mas a concordância dos sagrados Números de 

Deus pelo Espiritismo não para por ai, já que 

mais a frente iremos encontrar os seguintes Sinais 

& Códigos Secretos que dizem respeito à VOLTA 

de São Luis IX como Vivaldo P. S. Filho: 
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- 4: O exato mês (4) de abril do nascimento de 

São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

- 8: O exato mês (8) de agosto da morte de São 

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

____________________ 

   Nota: O aparelho Reprodutor de CD/DVD (não 

profissional) utilizado para fazer essas anotações de 

cronometragem de tempo é do modelo: SONY, DVP-

SR370, de propriedade do médium. 

____________________ 

    Mas podemos fazer alguma coisa além disso, 

pois entendemos que, em termos de ciência, 

qualquer coisa que venha a elucidar ainda mais 

alguma teoria, o que não é mais o nosso caso, visto 

que as evidencias e as provas são continuas e 

sempre crescentes, reforça todo o quadro de 

investigação... 

   Então, verifiquemos da seguinte maneira: 

- 0:39:03. 

- 0:41:40. 

- Tempo atual do Capítulo # 17, de “Star Wars – 

IV”: 02min37seg. 

- Capítulo # 17: GRANJA QUEIMADA. 

   Agora, somemos tudo e vejamos o que teremos 

a partir daí: 
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- 39:03 + 41:40 + 02min37seg + 17 (# do Capítulo 

em estudo) = 99,8. 

   Encontramos os seguintes dados numéricos: 

- 9 + 8 = 17. 

   Temos de volta: 

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

P. S. Filho (São Luis IX). 

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX).  

____________ 

   Isoladamente, o enigmático # 9 (de mais acima) 

já se constituiria em algo surpreendente, mas, uma 

vez sendo invertido, o teremos como o # 6. 

Os tendo como elementos conectivos com a 

nova missão de São Luis IX (9): 

OS ENIGMÁTICOS # 6 & 9: 

   O exato mês seis (6) de junho e o mês nove (9) 

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

S. Filho iniciou e completou a primeira parte 

original da sua primeira obra pela mediunidade 

psicográfica, propriamente dita: “MENSAGENS DE 

ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, pela 

Coordenação dos Espíritos Elvis Presley & Santa 

Clara de Assis, em homenagem ao livro 

“VOLTEI”, pelo Espírito Irmão Jacob (por 

psicografia de Chico Xavier/FEB), quando o # 9 

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

de onde tem partido a maior parte das Entidades da 

Luz que tem lhe auxiliado na produção dos livros 

psicográficos, sem desconsiderarmos que o 

enigmático # 9, quando invertido, aparece como 

o # 6...  
 

   Quando também precisamos nos lembrar do 

titulo de família:  
 

São Luis IX (9) de França 
 
 

   

________ 

 “O acaso não consta dos desígnios 

superiores.”                                                         

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

________ 
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________________ 

Vejamos a questão # 9, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

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

inteligência suprema e superior a todas as coisas?  

   “Tendes um provérbio que diz: ‘Pela obra se 

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

procurai o autor. O orgulho é que gera a 

incredulidade. O homem orgulhoso nada admite 

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

mesmo de espírito forte. Pobre ser, que um sopro 

de Deus pode abater!” 

            O poder de uma inteligência se julga pelas suas 

obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a 

Natureza produz, a causa primária é, conseguintemente, 

uma inteligência superior à Humanidade. 

            Quaisquer que sejam os prodígios que a 

inteligência humana tenha operado, ela própria tem uma 

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

ser a causa primária. Aquela inteligência superior é que é 

a causa primária de todas as coisas, seja qual for esse 

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

destaques são nossos). 

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

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

Editora da FEB). 

________________ 
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________________ 

Vejamos a questão # 6, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

    O sentimento íntimo que temos da existência de 

Deus não poderia ser fruto da educação, resultado 

de idéias adquiridas? 

   “Se assim fosse, por que existiria nos vossos 

selvagens esse sentimento?” 

         Se o sentimento da existência de um ser supremo 

fosse tão somente produto de um ensino, não seria 

universal e não existiria senão nos que houvessem podido 

receber esse ensino, conforme se dá com as noções 

científicas. (A nota é de Allan Kardec). (Os grifos são 

nossos). 

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

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

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

exemplares – 5/2013, tradução de Guillon Ribeiro, Edição da 

FEB. 

________________      

   Qualquer um dos nossos queridos leitores, na 

posse de alguma simples máquina de calcular, 

poderá encontrar o resultado abaixo, a partir de 

uma maneira diferente de somar, mas achando algo 

bastante interessante: 

- 39 + 03 + 41 + 40 + 2 + 37 + 17 (# do 

Capítulo em estudo) = 179 (ou o # 6). 
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_____São Luis IX_____    

      Quem tiver prestado bastante atenção em 

nossos apontamentos, verá que demos inicio ao 

estudo pelo # 17 do Capítulo (... além do # 7).  

   Enquanto que, acima, concluímos este mesmo 

estudo pelo # 17 (... além dos respectivos # 9 & 6, 

como acabamos de ver mais atrás!). 

______________________ 

 “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). (O destaque é nosso). 

______________________ 
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Deixando numericamente evidente que São 

Luis de França está realmente de volta, na 

roupagem fisiológica do médium baiano 

Vivaldo P. S. Filho. 

_____________________ 

   “Uma vez tendo observado esta exata 

conexão numérica sobre a atual reencarnação 

de Vivaldo P. S. Filho, não há como desconsiderar a 

santidade desta tarefa que tanto tem intrigado a 

muitos dos nossos queridos leitores, e dentro desse 

prenúncio de valiosas realizações para o Espiritismo 

contemporâneo, e do futuro, vamos nos direcionar 

para as páginas da Codificação Espírita, nos 

seguintes destaques que hão de nos alegrar ainda 

mais pela forma como Allan Kardec foi divinamente 

inspirado pelo Plano Espiritual Superior”: 

________________ 

   Pode o homem compreender a natureza 

íntima de Deus? 

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

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

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

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

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

________________ 
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________________ 

   Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas 

da matéria a causa primária da formação das 

coisas? 

   “Mas, então, qual seria a causa dessas 

propriedades? É indispensável sempre uma 

causa primária.” 

         Atribuir a formação primária das coisas às 

propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito 

pela causa, porquanto essas propriedades são, também 

elas, um efeito que há de ter uma causa. (A nota é de 

Allan Kardec). (Os grifos são nosso). 

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

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

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

exemplares – 5/2013, tradução de Guillon Ribeiro,                   

Edição da FEB. 

________________ 
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   É dado ao homem conhecer o princípio das 

coisas? 

   “Não; Deus não permite que ao homem 

tudo seja revelado neste mundo.” 

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

elementos gerais do Universo, Parte Primeira, Capítulo II, 

Conhecimento do princípio das coisas , 93ª. edição (EDIÇÃO 

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

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 
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Star Wars – Uma Nova Esperança 

Tempo de duração do dvd: 

125min. 

Número (#) do Episódio, para esta nova versão 

digital (dvd) brasileira, de 2004 (dvd): IV (4). 

Podemos deduzir da seguinte maneira: 

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

São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

- 1 + 2 + 5 = 8: O exato mês (8) de agosto da 

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

___________ 

 

___________ 

A ficção cientifica realmente é a antecipação do 

futuro! Como nos díria André Luiz... 
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______E Ponto Final______ 
ATENDENDO A PEDIDOS – Parte I 

   Este episódio de “Star Wars” foi o 1º. da Saga: 

Ano de 1977. 

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

___________ 

- 1 (do 1º. Ano da Saga) ajustado ao # 7 (isolado 

do ano de 1977)... Teremos novamente o # 17, o 

mesmo esquema numérico-chave que diz respeito 

à atual VOLTA do Espírito São Luis, o Presidente 

Espiritual da “Sociedade Espírita de Paris”, ao tempo 

de Allan Kardec.  

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

P. S. Filho (São Luis IX). 

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

___________ 
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   ______E Ponto Final______ 
ATENDENDO A PEDIDOS – Parte II 

   Este episódio de “Star Wars” foi o 1º. da Saga: 

Ano de 1977. 

   Este DVD, ao qual estamos nos reportando, trata-

se de um lançamento nacional (Brasil) do ano de 

2004, com isso vamos ter: 

- 1977 para 2004: 27 (anos). 

   Da mesma maneira poderemos deduzir isto, para 

que nos deslumbremos novamente pelo esquema de 

números-chaves (ocultos) que dizem respeito à 

VOLTA de São Luis de França: 

- 20 (do # 27): Temos duas (2) vezes o # 10: O 

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

Filho (São Luis IX). 

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

___________ 
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___________ 

   Um momento ai! 

   Ainda temos mais alguma coisa para apresentar, 

visto que os grandes segredos de Deus são 

inesgotáveis, embora tenhamos a eternidade inteira 

para decifrá-los, antes de tudo, pelos nossos 

corações... 

   - 1977 + 2004 = 3981. 

   Que poderá ser deduzindo da seguinte maneira: 

- 8 + 9 = 17. 

   Temos de volta o seguinte esquema numérico-

chave: 

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

P. S. Filho (São Luis IX). 

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

___________ 

   E ainda: 

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

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

- 8: O exato mês (8) de agosto da morte de São 

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

___________ 

Quanto ao enigmático # 9, de maneira isolada, se 

transfigurará no enigmático: # 6... 
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______Vivaldo P. S. Filho______ 

 

______São Luis de França______ 

E a 9ª. Esfera Espiritual da Terra                                 

(Arte em geral ou Cultural e Ciência) 
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   Parece que a Numerologia Divina continua nos 

fornecendo os elementos-chaves: numéricos, 

literários, e editoriais, para que possamos lhe 

reverenciar pela VOLTA do grande São Luis de 

França, que, a despeito da boa ou da má vontade 

de alguns, se encontra, sim, reencarnado no Brasil 

e alimentando as mentes ansiosas de luz pela sua 

própria produção mediúnica, que, como já sabemos, 

tem chamado a atenção de leitores não só 

brasileiros como estrangeiros, o que para nós, em 

particular, tem sido uma enorme felicidade, por 

vermos que há espaço no coração dos espíritas 

atuais para as Novas Revelações do Mundo dos 

Espíritos. 

   É claro que ainda existem outras possibilidades 

de se encontrar a universalidade numérica-

chave neste DVD, que diz respeito à atual VOLTA 

e a nova MISSÃO de São Luis IX, como Vivaldo P. 

S. Filho, mas iremos deixar isto para outros 

aventureiros da Imortalidade, para que possam 

desfrutar do prazer de revelarem, por si mesmos, 

alguma coisa a mais sobre os Sinais & Códigos 

Secretos de Deus do Espiritismo. 

   Que Oxalá salve também a Ciência Espírita. 

Camille Flammarion  

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 25-27 de setembro de 2018) 
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   Nota do médium: Tanto por meio da parte literária 

do Espiritismo quanto nos enredos encontrados nos 

mais celebres filmes e seriados do cinema e da 

televisão do mundo, vamos encontrar uma narrativa 

moral e científica que dizem respeito à nova & futura 

missão de São Luis IX sobre a face da Terra, como no 

Além-Túmulo, que deságua na Nova Genealogia do 

Cristo.  

   Por outro lado, eu tenho dito nos livros que uma das 

condições mediúnicas que mais me deixa atraído é a de 

poder ver os Espíritos e, de uma maneira geral, 

visualizar, também, o Mundo dos Espíritos, isto pela 

clarividência ou pela vidência, ou seja, em imagens 

próximas ou distantes, e, dentro desse aspecto 

envolvente da tarefa de qualquer medianeiro, pude 

visualizar por estes dias, pela madrugada, de maneira 

espontânea – se bem que eu possa até forçar a minha 

vidência em determinadas ocasiões, mas eu prefiro 

deixar isto por conta dos meus amados Benfeitores da 

Vida Maior –, enquanto eu me encontrava pensativo, 

mas absolutamente lúcido, acordado, uma Entidade 

feminina brilhosa sair das águas do mar, que creio 

tenha sido a contra-parte astral do nosso mar terreno, 

visto que estava com uma coloração muito acima da 

vibração normal de nossas praias, e a proporção que se 

deslocava na minha direção ia deixando de ser uma 

libélula (marítima) para se tornar uma linda e 

encantadora mulher-Elementar das águas do mar, 

ainda mantendo as suas grandes e belas asas, 

deixando-me não apenas assombrado pelo inusitado, 

mas literalmente envolvido pela sua formosa beleza! 
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   Ela veio em minha direção como se estivesse 

transpondo paredes invisíveis que dividiam várias 

dimensões, até chegar a mim, em meu quarto de 

dormir, para me trazer leves bálsamos fluídicos e 

benéficos de sua Região do Astral, e creio que das 

dimensões intermediárias as quais passou para chegar 

ao nosso Plano Material, segundo eu pude observar, 

sem lhe causar constrangimento algum na viagem, 

vindo suave e leve como o doce encanto do luar. 

 

   Segundo o Espírito Chico Xavier, ela realmente tem 

esta aparência astral, quase humana e linda como 

um sonho, mas que, por força da nossa acanhada 

capacidade visual, enquanto seres encarnados na 

Terra, acaba por se nos apresentar na condição de uma 

pequenina libélula, embora vinda dos oceanos do 

Infinito. 

   Somente tenho que agradecer a Deus por tão 

graciosa visita e assistência. 
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_____ _____ 

 

Waldo Vieira, Dr. (Monte Carmelo, 12 de abril de 1932 — Foz do Iguaçu, 2 de 

julho de 2015) foi um médico, médium e autor brasileiro, mais conhecido por ser o 

propositor da Conscienciologia e Projeciologia. Já na sua infância Vieira supostamente 

começa a ter suas primeiras manifestações mediúnicas, tornando-se 

conseqüentemente adepto do Espiritismo. Afirma-se que sua primeira projeção 

consciente ocorrera com nove anos de idade. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Doutor_em_Medicina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Monte_Carmelo_(Minas_Gerais)
https://pt.wikipedia.org/wiki/12_de_abril#Nascimentos
https://pt.wikipedia.org/wiki/1932
https://pt.wikipedia.org/wiki/Foz_de_Igua%C3%A7u
https://pt.wikipedia.org/wiki/2_de_julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/2_de_julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/2015
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dium
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conscienciologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mediunidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espiritismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/OOBE
https://pt.wikipedia.org/wiki/OOBE
https://pt.wikipedia.org/wiki/Waldo_Vieira
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Em Nome da                                            

_Ciência Espírita III_ 

 

Apresentação # 5 

   Hoje, nós vamos tratar do mesmo assunto que 

tratamos na vez anterior, no Livro # 84, embora, 

aqui, iremos nos socorrer de alguns dados 

geográficos (Google) que dizem apenas respeito ao 

Plano Material, sem que isso venha a desconsiderar 

a ligação física, propriamente dita, entre a missão 

geográfica de Chico Xavier (Allan Kardec) & 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX), por aqui 

tratarmos tão somente da ligação astral, embora 

sob o foco da materialidade, existente entre André 

Luiz (Rio de Janeiro) & Vivaldo P. S. Filho (São 

Salvador), que em seu aspecto astral representam 
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as seguintes esferas de luz, ou quase de luz, em 

relação a Nosso Lar, dentro da missão-esquema de 

ambos: 

A 9ª. Esfera (Cidade São Salvador) e a 8ª. 

Esfera (Cidade Nosso Lar)...                                                              

Um caso que não é obra do acaso! 

_______________ 

 

23 h 57 min (1.691 km) 

via BR-101 

Rota mais rápida no momento, desvia de engarrafamento em BR-040 

  Este trajeto possui pedágios. 
 https://www.google.com.br/maps/dir/Salvador,+Bahia/Rio+de+Janeiro,+RJ/@-17.5383811,-

45.9769447,6z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x716037ca23ca5b3:0x1b9fc7912c226698!

2m2!1d-38.5016301!2d-12.977749!1m5!1m1!1s0x9bde559108a05b:0x50dc426c672fd24e!2m2!1d-

43.1728965!2d-22.9068467!3e0  

 (Acessado pelo médium em 27/09/2018. O destaque é nosso.) 

_______________ 

- Tempo da viagem entre a cidade de Salvador e o 

Rio de Janeiro (Umbral: A Esfera # 8 – onde está 

localizada a cidade espiritual Nosso Lar, segundo 

informações dadas por André Luiz/Chico Xavier, a 

reencarnação de Allan Kardec): 23 h 57 min.  

 

https://www.google.com.br/maps/dir/Salvador,+Bahia/Rio+de+Janeiro,+RJ/@-17.5383811,-45.9769447,6z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x716037ca23ca5b3:0x1b9fc7912c226698!2m2!1d-38.5016301!2d-12.977749!1m5!1m1!1s0x9bde559108a05b:0x50dc426c672fd24e!2m2!1d-43.1728965!2d-22.9068467!3e0
https://www.google.com.br/maps/dir/Salvador,+Bahia/Rio+de+Janeiro,+RJ/@-17.5383811,-45.9769447,6z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x716037ca23ca5b3:0x1b9fc7912c226698!2m2!1d-38.5016301!2d-12.977749!1m5!1m1!1s0x9bde559108a05b:0x50dc426c672fd24e!2m2!1d-43.1728965!2d-22.9068467!3e0
https://www.google.com.br/maps/dir/Salvador,+Bahia/Rio+de+Janeiro,+RJ/@-17.5383811,-45.9769447,6z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x716037ca23ca5b3:0x1b9fc7912c226698!2m2!1d-38.5016301!2d-12.977749!1m5!1m1!1s0x9bde559108a05b:0x50dc426c672fd24e!2m2!1d-43.1728965!2d-22.9068467!3e0
https://www.google.com.br/maps/dir/Salvador,+Bahia/Rio+de+Janeiro,+RJ/@-17.5383811,-45.9769447,6z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x716037ca23ca5b3:0x1b9fc7912c226698!2m2!1d-38.5016301!2d-12.977749!1m5!1m1!1s0x9bde559108a05b:0x50dc426c672fd24e!2m2!1d-43.1728965!2d-22.9068467!3e0
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   Podemos deduzir assim: 

- 2 + 3 + 5 + 7 = 17. 

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

P. S. Filho (São Luis IX). 

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

___________ 

   E ainda: 

- Distancia entre a cidade de Salvador e o Rio de 

Janeiro (Umbral: A Esfera # 8 – onde está 

localizada a cidade espiritual Nosso Lar, segundo 

informações dadas por André Luiz/Chico Xavier, a 

reencarnação de Allan Kardec): 1.691 km 

   Podemos deduzir assim: 

- 1 + 6 + 9 + 1 = 17. 

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

P. S. Filho (São Luis IX). 

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

___________ 

   Waldo 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 27 de setembro de 2018) 
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   Nota do médium: Podemos verificar, que o querido 

Espírito do Dr. Waldo Vieira procura, aqui, dar uma 

breve continuidade ao esquema numérico e matemático 

que ele mesmo apresentou no nosso Livro # 84, 

deixando evidenciado como as coisas do Plano Material, 

de uma maneira geral, se encontram perfeitamente 

associadas ao que vem do Mais Alto, claro que quando 

existe uma programação reencarnatória bem articulada 

com as Esferas de Luz... 

   Em todo o caso, mesmo naquelas reencarnações 

automáticas, quando somente entram em jogo os 

desejos e as alucinações dos Espíritos ignorantes, Deus 

atua de maneira subjetiva, sem que darem conta das 

coisas do Astral, da nossa Vida Mental, como elas 

realmente são. 
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____ ____ 

 

Mina "Margery" Crandon (1888 – 1 de Novembro de 1941) foi esposa de 

cirurgião e socialite de Boston, Dr. Le Roi Goddard Crandon. Tornou-se 

conhecida como médium que afirmava comunicar-se com o seu falecido irmão, 

Walter Stinson. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/1888
https://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_Novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1941
https://pt.wikipedia.org/wiki/Boston
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mediunidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mina_Crandon
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Apresentação # 6 

  A Reencarnação, por si somente, não melhora a 

índole de nenhum de ninguém. 

   Saber quem realmente fomos nesta ou naquela 

outra experiência reencarnatória, não nos livra, 

imediatamente, de todas as mazelas morais que 

ainda trazemos dentro do coração. 

   Se, realmente, desejamos fazer com que este 

belo conhecimento, o das Vidas Sucessivas, faça 

alguma coisa por nós, a partir de alguma centelha 

de vivas recordações de experiências anteriores na 

matéria carnal, com certeza que teremos de colocar 

em nossa mente: um ideal saudável! que possa 

nos fazer melhores do que fomos ontem, antes de 
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ontem, ou há duzentos anos atrás, para que a Lei 

da Reencarnação possa operar em nosso ser a 

correnteza de luz e sabedoria que cabe a qualquer 

obra de Deus realizar, quando já estejamos 

preparados para ajudar e servir, a quem quer que 

seja, criando dentro de cada um de nós mesmos, 

pelo nosso próprio esforço, o Reino de Deus, 

plenamente consciente que o Amor sempre terá 

ascensão  sobre a Instrução, ou podemos definir 

assim: vale-nos mais possuir um único grão de 

sentimento em relação ao nosso próximo do que 

mil livros carregados de conhecimento, que 

nada mais façam, ainda mais, do que nos aprisionar 

à tragédia do orgulho, da arrogância, e da vaidade. 

__________________ 

  

A grande médium, Mina Crandon, como bem biografada no livro: “AS MULHERES 

MÉDIUNS”, de Carlos B. Loureiro, pela FEB, segundo percebemos pelas minhas 

faculdades psíquicas, foi a reencarnação de Santa Marta.  

Marta é uma personagem bíblica descrita nos Evangelhos. De acordo com João 11:1-

45 - João 12:2, ela era irmã de Maria e de Lázaro, da aldeia de Betânia. Marta foi uma 

das mulheres que acompanharam Jesus no calvário e na ressurreição. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Marta_de_Bet%C3%A2nia  

__________________ 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Personagens_b%C3%ADblicos
https://pt.wikisource.org/wiki/Tradu%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_da_B%C3%ADblia/Jo%C3%A3o/XI#11:1
https://pt.wikisource.org/wiki/Tradu%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_da_B%C3%ADblia/Jo%C3%A3o/XI#11:1
https://pt.wikisource.org/wiki/Tradu%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_da_B%C3%ADblia/Jo%C3%A3o/XII#12:2
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maria_de_Bet%C3%A2nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1zaro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bet%C3%A2nia_(Israel)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jesus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ressurrei%C3%A7%C3%A3o_de_Jesus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marta_de_Bet%C3%A2nia
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    Meus queridos e minhas queridas, da experiência 

terrena! Devotemo-nos, de coração, ao bem de 

todos, esquecendo toda a sombra do passado e 

avivando as estrelas fulgurantes, de doce ternura, 

que já se insinuam em nossa alma, certos de que 

Jesus é o Nosso Pastor Divino, e nós as suas 

ovelhas, dentro desse rebanho imenso que se 

chama Humanidade terrena. 

   

   Embora, ainda defrontemo-nos com dificuldades, 

esperemos vida gloriosa em Cristo. 

   Ele, sem dúvida, é o nosso Caminho. (João 14:6). 

Mina 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 27 de setembro de 2018) 
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   Nota do médium: Sempre que eu a pressinto, 

mesmo que em forma de doce lembrança do seu 

grande Espírito de Luz, fico envolvido por uma emoção 

indescritível, sempre suave e terna, deixando-me 

claro que a sua bela alma vem mesmo do Mundo 

Espiritual Superior, embora já tomamos conhecimento 

que ela, atualmente, se encontra reencarnada no 

Brasil.  

   Uma das imagens que ela me soprou à mente, foi a 

dela se balançando numa gangorra, como se a sua 

lembrança de menina ainda lhe vibrasse na memória 

emotiva... Mas, como eu sou apaixonado pelas coisas 

da Vida Superior do Infinito, creio que seja por isso, 

também se demonstra para a minha vidência 

mediúnica, em seu corpo astral, na roupagem ora de 

Mina e ora de Santa Marta, a maneira de um delicado 

e colorido vai e vem transfigurativo. 

   Segundo a nossa amada Benfeitora Veneranda, caso 

façamos uma triangulação numérica-chave, a partir 

de seus dados pessoais: entre Marta, Mina, e a sua 

atual Personalidade terrena, em sinergia com a VOLTA 

de São Luis IX, pela metodologia dos números-

chaves, básicos e/ou fundamentais, que tem sido 

aplicada: 4, 7, 8, 9, 10 & 17, que tem haver com a 

vida e a morte de São Luis IX quanto com a vida atual 

de Vivaldo P. S. Filho, e será suficiente para evidenciar 

de maneira cientifica a condição de elas serem um só 

Espírito, a reencarnação uma da outra. 
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____ ____ 

 

Joana d'Arc (em francês: Jeanne d'Arc, IPA: [ʒ an daʁ k]; em italiano: Giovanna 

D'Arco; ca. 1412  – 30 de maio de 1431), cognominada "A Donzela de Orléans" 

(em francês: La Pucelle d'Orléans) e também conhecida como Joana d'Arc, a ruiva (em 

francês: Jeanne d'Arc, la rousse) é uma heroína francesa e santa da Igreja Católica. É a santa 

padroeira da França e foi uma chefe militar da Guerra dos Cem Anos, durante a qual tomou 

partido pelos Armagnacs, na longa luta contra os Borguinhões e seus aliados ingleses. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Joana_d%27Arc  

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_francesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:IPA_para_franc%C3%AAs
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_italiana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Circa
https://pt.wikipedia.org/wiki/1412
https://pt.wikipedia.org/wiki/30_de_maio
https://pt.wikipedia.org/wiki/1431
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_francesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_dos_Cem_Anos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Armagnacs
https://pt.wikipedia.org/wiki/Borguinh%C3%B5es
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Joana_d%27Arc
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Apresentação # 7 

  Nada mais certo, do que: 

   - Darmos de nós mesmos, entregando o nosso 

coração, e as nossas riquezas, mesmo que muito 

pequeninas, a todas aquelas e aqueles que, na 

solidão da existência terrena, buscam-nos no 

silencio doloroso de suas vidas humanas, sem que 

pesemos qual tipo e de que maneira haveremos de 

ser agraciados pela gentileza de algum gesto de 

gratidão. 

   - Endereçarmos as nossas preces, de conforto ou 

de auxílio, tanto para os justos quanto para os 

injustos, para os bons quanto para os maus, 

obedecendo ao “amai-vos uns aos outros como Eu 
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vos amei”, de Jesus, que recomenda-nos, a todo o 

momento, sermos indistintamente caridosos. 

   - Vasculharmos a nossa mente, com a intenção 

de observá-la atentamente, para podermos 

verificar se estamos, realmente, pensando bem, 

pensando da maneira como Jesus nos orienta: de 

maneira elevada, com a intenção sincera de 

melhorar o mundo a nossa volta pelos nossos 

próprios exemplos de vida saudável, moral e 

intelectualmente falando. 

   Enfim, não podemos jogar fora o precioso tempo 

que temos em nossas mãos, pois cada minuto 

perdido em coisas que nada tenham haver com a 

bondade e com a sabedoria, em beneficio de nós 

mesmos e do próximo, após passarmos para o 

Mundo dos Espíritos, poderá se transfigurar em mil 

horas de extrema perturbação, naquela perturbação 

que mais parecerá a um longo filme de horrores, 

sem que possamos mudar de canal, desligar o 

aparelho de dvd, ou nos desconectarmos da 

internet, tremendamente sintonizados com as 

imagens sofridas daquelas e daqueles que, talvez, 

ainda chorem pela falta que tem sentido da 

solidariedade que nós mesmos não lhes oferecemos. 

   Pensemos nisto com cuidado. 

Joana d´Arc 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 28 de setembro de 2018) 
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   Nota do médium: Os Espíritos Amigos, sempre tem 

nos dito que existem mil maneiras diferentes de se 

fazer e realizar a caridade, sem que isso represente 

algum martírio para nós, como se tivéssemos que 

esquecer os doces momentos de felicidade e alegria 

que nos são oportunizados pela companhia dos nossos 

familiares e/ou amigos, no lazer tão necessário à nossa 

vida emotiva e sentimental, psicológica e psíquica. 

 

A grande e inesquecível estrela de Hollywood, Rita Hayworth, segundo 

sabemos mediunicamente, foi a reencarnação de Santa Joana d´Arc, 

quanto a do apostolo Judas Iscariotes. 

   Estamos no Mundo Material, por assim dizer, que é 

uma benção e oferta de Deus para cada um de nós, e, 

por isso mesmo, também, precisamos saber lhe 

aproveitar as belezas naturais e tecnológicas, sem 
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exclusivismos, compartilhando as nossas alegrias e 

bens com outras pessoas, embora sem que vivamos 

somente para ele, para o mundo terreno, ou antes, 

tendo em mente que não podemos nos deixar seduzir 

somente pelas coisas da materialidade, quando o Cristo 

já nos deixou claro: “O meu reino não é deste 

mundo.” (João 18:36). 
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Prefácio de Veneranda 

 
Santa Isabel da Hungria 

1207 - 1231 

Santa Isabel de Aragão 

1271 – 1336 

Isabel de Portugal 

1397 - 1471 
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O Prefácio da Mentora  

   Como estamos vendo, as duras provações pelas 

quais na sua generalidade os médiuns passam, 

sejam materiais ou sentimentais, físicas ou morais, 

uns mais e outros menos, mas sempre muito 

difíceis em forma de dificuldades de toda a sorte, 

não os impedem de seguir a frente confiando no 

justo Poder de Deus, que paira sobre as suas 

cabeças, lhes assegurando a força e a energia 

necessárias para que continuem envergando a 

própria cruz com o heroísmo dos saudosos cristãos 

primitivos!  
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   E dentro deste concerto de maravilhosas luzes 

astrais e benditas lutas humanas, vamos 

entregando o Livro # 85, que esperamos seja do 

agrado da maioria, que sabemos estão interessados 

em aprender pelas páginas sagradas do coração 

amante do bem, endereçadas pelos Agentes da Vida 

Maior aos crentes de todas procedencias religiosas, 

já que a Imortalidade pertence a todos nós!... 

   Aqui, voltaremos a ter mais algumas MENSAGENS 

DE LUZ por alguns dos benfeitores espirituais que 

auxiliam o nosso médium, como: Emmanuel, 

Humberto de Campos, Camille Flammarion, Waldo 

Vieira, Mina Crandon, Santa Joana d´Arc, André 

Luiz, quanto a última parte da envolvente 

Entrevista com Gabriel Delanne, enriquecendo-

nos algo mais pela sua sabedoria e grande 

generosidade!... 

    

 Veneranda   

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 29 de setembro de 2018) 
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   Nota do médium: Sempre gostamos de lembrar aos nossos 

antigos, quanto aos novos, leitores que a querida Entidade 

Veneranda usa de um pseudônimo (livro “Nosso Lar”, André 

Luiz/Chico Xavier, FEB), já que, por intermédio da faculdade 

mediúnica de Francisco Cândido Xavier, fora-nos possível saber que, 

a mesma, se trata do Espírito de Santa Isabel, a Rainha 

Santa de Portugal, como consta da obra espírita: “ISABEL 

– A mulher que reinou com o coração”, autoria de Maria José 

Cunha (Editora Vinha de Luz, Belo Horizonte/MG, 2012). 

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

Venerável Santa Isabel, na história da cristandade se tornou 

célebre pelo maravilhoso, e único feito, da transfiguração de 

pães em rosas.  

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

   De minha parte, posso testemunhar que ela foi a 

reencarnação de Isabel, prima de Maria e mãe de São João 

Batista. 

________________________ 

   

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

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

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

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

Veneranda Entrevista  

“Gabriel Delanne”  

__________ 
 

  

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha & Chico Xavier, 

surpreende-nos pela riqueza de detalhes fotográficos (desenhados pela querida 

médium mineira, que fora sobrinha do grande Eurípedes Barsanulfo) do Espaço 

Geográfico Espiritual do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde, na sua generalidade, eles residem e 

trabalham, da referida 9ª. Esfera Espiritual da Terra: Arte em geral ou 

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica obra: “CIDADE NO ALÉM”, 

pelos Espíritos André Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de Heigorina 

Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora IDE, Araras/SP, com 1ª. Edição: 1983). 

   A Cidade Espiritual São Salvador, dos Níveis Superiores da Terra, está 

localizada na 9ª. Esfera, numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, que nasceu e reside atualmente 

na Cidade de São Salvador terrena, no estado da Bahia, Brasil, já que todo o 

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

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

natureza totalmente transcendental do projeto inicial, estarem anexados ao número 

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

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

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

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

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

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

G. Delanne         

Por Veneranda 

      
Estamos prestes a entrar para a história dos heróis da Terra!                                      

Uma história contada pelas sagradas escrituras do coração, oferecendo, 

aos que virão mais atrás, uma equação para os grandes dilemas dos 

Seres, um deles o mais angustiante, que é o de todos nos 

reconhecermos como FILHOS DE DEUS!!                                                                               

Não existe alguém sobre a face do Planeta Material que, até este 

momento, já não tenha se imaginado órfão de tudo, e de todos... 

Entretanto, o Senhor Supremo da Vida tem-nos ofertado incontáveis 

meios de Lhe reder gratidão e reconhecimento, entre eles: A Caridade, 

que nos nivela aos anjos e nos iguala a Ele (Jo 10:34), abrindo-nos as 

portas da consciência para esta Grande Verdade Universal.                                                                                   

– Santo Agostinho                                                                               

Entrevista realizada entre os dias 28 & 29 de setembro de 2018. 
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1) Graças a Deus, cá estamos nós, procurando 

passar para os nossos irmãos da vida 

planetária a idéia acertada de que os Espíritos 

não cessam de trabalhar, embora criem, 

para eles mesmos, inúmeras oportunidades 

de lazer, entretenimento, etc., inclusive 

criando na mente dos médiuns atuais que 

eles, com certeza, também podem receber, 

individualmente e até mesmo coletivamente, 

as cartas de Além-Túmulo assinadas pelos 

Espíritos Superiores, deixando de lado aquele 

conceito esquisito de que somente médiuns 

conhecidos, ou “graduados”, na Doutrina são 

ou seriam os eleitos para este tipo de tarefa 

que tanto oferece em sentimento, cultura, e 

instrução para todos... 
 

Seja bem vindo, novamente. 
 

R- Sem dúvida, é sempre uma emoção e um 

prazer muito grande poder conversar assim 

com os irmãos sediados no vale sombrio da 

experiência carnal (risos), principalmente 

quando encontramos, para nos ajudar, 

médiuns que não pedem nada de nós senão 

carinho e atenção, deixando de lado aquele 

longo rosário de necessidades materiais, e 

deixando para nós a incumbência de lhes 

proporcionar do que realmente necessitem 

moralmente... 
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Claro, que não descartamos a ajuda material 

aos nossos “pedintes” mediúnicos, que 

geralmente se vêem sobre estupendas 

dificuldades materiais, mas ficamos mais 

satisfeitos quando eles resistem a tentação 

de nos crivar o espírito com pedidos de ajuda 

financeira, etc., pelo menos tendo isso em 

primeiro plano, deixando para depois as suas 

necessidades espirituais, então, com estes o 

nosso serviço fica mais harmonioso, pois 

o que entra em jogo nessa relação Entre Dois 

Mundos são: o amor e a instrução. 
 

 
 

Existe uma relação intensa de amor e amizade entre os Dois 

Mundos, em relação ao médium e os seus Amigos Espirituais, 

quando estes identificam sincera boa vontade em seus assistidos.  
 

E destro desse pensamento, fica mais 

evidente a qual tipo de médium damos 

verdadeira atenção, pois, quando verificamos 

que o nosso interprete terreno está mais 

interessado em colher tesouros materiais do 

que, realmente, ajudar a todos em nome de 
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Jesus, começamos a sair de mansinho da 

sua companhia, tristes, é verdade, mas 

convencidos de que haverá um novo 

amanhecer para ele, quando tiver sorvido até 

a última gota do seu amargo licor da 

insensatez... 
 

Mediunidade é sim compromisso, mas não 

devemos cravar nos corações habitantes da 

Terra um punhal em forma de exigências 

descabidas, e por esta razão sempre os 

deixamos livres para escolher o caminho que 

mais lhes apraz. 
 

 
 

Um pouco antes de darmos inicio a esta tão 

prazerosa Entrevista, vimos como o nosso 

Vivaldo ficou surpreso ao perceber que eu, na 

condição de “mentor”, recebia diretamente do 

Mais Alto as orientações de Santo Agostinho 

para a tarefa que iríamos iniciar... Ele 

observou, lucidamente, o quadro maravilhoso 

da intuição clarividente Entre Dois Mundos 

Superiores, já que eu, humildemente, me 

encontro (mentalmente) numa Região bem 

acima da vida terrena, propriamente dita, ou 
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da 5ª. Esfera, enquanto ele, o envolvente 

Agostinho, transita em Planos Espirituais 

Muito Elevados, fora do contexto terreno, 

mas que, também, pôde lhe instruir a pouco, 

mesmo sem que o nosso medianeiro tivesse 

lhe percebido bastante de longe, enquanto 

que, no meu caso, Vivaldo praticamente me 

percebe ao seu lado, embora eu me encontre 

física-astralmente em uma Dimensão 

Espiritual longínqua. 
 

 
 

O nosso desejo é, antes de tudo, o de ver os 

nossos pupilos crescendo e evoluindo em 

moral e em conhecimento, por isso que, na 

maioria das vezes, os Amigos Espirituais 

transitam de Esferas Felizes para os umbrais 

da experiência terrena invadidos por 

indescritíveis e esperançosas emoções, 

embora sabendo que seja uma terrível 

aventura transitar por entre as sombras dos 

Planos Inferiores. 
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Mesmo assim, sempre valerá o sacrifício, 

principalmente porque somos tocados pela 

intercessão de Espíritos familiares dos nossos 

irmãos reencarnados, que lançam lágrimas 

sobre os nossos corações pedindo pelos os 

que estão na retaguarda. 

 

 

2) Primeiro, eu gostaria de saber se nas Regiões 

Mais Elevadas do Orbe Planetário existem os 

partidos políticos, qual ocorre na Terra, e, 

caso existam, qual o seu, levando em 

consideração que o amigo irá nos dar uma luz 

acerca do tipo de idéias e ideais que os 

mesmos professam?  
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R- Já deu pra perceber que você quer 

esquentar o nosso bate-papo! – Risos de 

ambos...  
 

Em todo o caso, vamos lá... 
 

Precisamos compreender os Mundos 

Espirituais Superiores, que se espalham pelos 

Universos afora, como uma natural 

conseqüência dos Mundos Inferiores, embora 

o futuro e o passado para Deus seja um 

eterno presente, e isso, pelo menos por 

enquanto, nos impede de avaliar onde 

começam as coisas e onde terminam, visto 

que à proporção que vamos encarnando e 

desencarnado sempre teremos margem para 

pensar e refletir, dentro daquilo que já 

apreendemos no decorrer das eras... 
 

3) Muito curioso.  
 

Eu mesma, nas minhas reflexões e estudos, 

acerca da Vida Infinita, não tenho conseguido 

atinar ainda com um Céu Dourado sem a 

realidade que deixamos para trás, embora já 

possamos vislumbrar uma variedade sonora e 

visual, tátil e intuitiva, bem mais envolvente 

do que a que estávamos acostumados a 

perceber pelos sentidos físicos... 
 

Mas, por favor, continue. 
 



          Livro # 85: “Gabriel Delanne Responde – Vol. 2” – Espírito Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
104 

Ed. e-book: 
2018 

R- Para os irmãos que ficaram na retaguarda 

da Vida, perceber com os sentidos deles a 

nossa atual realidade física, ou astral, como 

queiram, poderá passar uma falsa 

impressão de que somos homens e 

mulheres de condição divina, intelectual ou 

moralmente falando, por não encontrarem 

parâmetros físicos que possam lhes dar um 

entendimento mais adequado de nossa 

existência atual Extracorpórea... Enquanto 

que para a gente, uma vez já estando mais 

ou menos habituado com a nova condição de 

vida, tudo passa a ser uma rotina, capaz 

de nos colocar de volta ao ponto de equilíbrio 

do Universo...  
 

Ou seja, tudo é relativamente Vida Imortal 

e palpitante, assim como um dia decidirá a 

Ciência humana...  
 

Cada qual no seu cada qual. 
 

Evidentemente, que, sob hipótese alguma, 

não podemos desconsiderar a superioridade 

e/ou a inferioridade dos Espíritos, segundo 

a Escala Espírita elaborada por Allan Kardec, 

como vemos em “O Livro dos Espíritos”, 

com base em suas laboriosas observações da 

natureza psicológica dos Seres do Além-

Túmulo, entretanto, para nós, quando nos 

encontramos na Vida Espírita, que haverá 

sempre de ter matéria, embora cada vez 
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mais rarefeita em relação ao nível vibratório 

anterior, nada mais somos que Criaturas em 

busca de luz, de paz, e de amor, ainda que 

reconhecendo a necessidade de estudar para, 

também, crescer e evoluir, visto que, mesmo 

que preferindo trilhar por caminhos 

românticos e líricos, poéticos e sentimentais, 

imbuídos da mais pura certeza de que será 

pela simplicidade, pela caridade, e pela 

humildade cristã que haveremos de 

realmente encontrar o Reino de Deus, os 

Múltiplos Universos espalhados pelo Infinito, 

assim como ocorre na Terra, haverão de ter 

as suas exigências...  
 

 
 

Elis  
 

Pois bem, é obvio que na imensidão dos 

Universos, assim como ocorre nos oceanos 

terrenos, sempre existirá uma variada 



          Livro # 85: “Gabriel Delanne Responde – Vol. 2” – Espírito Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
106 

Ed. e-book: 
2018 

modalidade de vida, mas nunca fora do 

contexto de interexistência... Mas, seja lá 

como for, as nossas experiências de horas, 

dias, e anos antes, não poderão sofrer 

uma abrupta ruptura de continuidade, 

em sendo dessa forma, é claro, que Mais 

Acima, quando mais abaixo, em termos de 

Sociedades, sempre nos depararemos com 

situações análogas umas às outras, levando 

em consideração a elevação espiritual que já 

tenhamos alcançado em determinado ponto 

de nossa existência, ai sim, a depender de 

cada caso, é bem certo que venhamos a cair, 

de súbito (risos), em alguma real Morada 

Celestial... 
 

 
 

Na nossa Região Espacial, a 9ª. Esfera 

Espiritual da Terra, há sim variados grupos 

independentes que trilham por uma linha 

mais radical de política social, que procuram 

exercer a sua sabedoria e o seu pessoal 

conhecimento, adquiridos no decorrer de 

incontáveis reencarnações, entretanto, por 
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outro lado, existem os que se apresentam 

como defensores exclusivos da Ciência, 

crendo, eles, que a moral e o intelecto 

avantajados poderão lhes trazer mais e 

melhores condições de vida em qualquer 

parte do Infinito...  

 

Como vemos, também estamos em busca de 

entendimento comum, ou, pelo menos, por 

uma via mais condizente com os princípios de 

Jesus Cristo, que temos como o Guia da 

Humanidade inteira da Terra, ou das Terras 

(Dimensões), como bem já nos instruiu André 

Luiz, por Chico Xavier... 
 

 
 

Temos muito chão a percorrer pela frente, ou 

muitos céus (risos), por isso nada se define 

por completo em relação a nossa maneira de 

pensar e agir, e por causa disso não há como 

escaparmos à fatalidade dos entrechoques de 

idéias e ideais, como você mesma nos 

questionou mais atrás, entretanto, onde quer 
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que venhamos a viver, que procuremos 

pautar a nossa justiça pela Justiça de Deus, o 

nosso amor pelo Amor de Deus, e a nossa 

caridade pela Caridade do Criador... 
 

 
 

Com todo o respeito aos que pensam 

diferente de nós, podemos ajuizar esses 

valores de vida pacificada por meio do: 

Evangelho de Jesus, que está ao alcance de 

qualquer pessoa, em qualquer religião que se 

encontre, ou em qualquer partido político 

que esteja engajada, esperando que seja 

manuseado, e compreendido, pelo coração 

antes que pelo cérebro. 
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Isto é possível? 
 

Cremos que sim, mesmo porque em uma 

Entrevista anterior, recebida pelo nosso 

Vivaldo, foi dito que a glândula pineal será 

o nosso aparelho cerebral do futuro, e me 

atrevo a afirmar: como um desenvolvimento 

natural do coração, ou bomba cardíaca. 

 

 

4) Essa questão da superioridade e da 

inferioridade dos Espíritos, geralmente mexe 

com o ego de muita gente, quando 

determinados irmãos, mesmos entre os 

espíritas mais estudiosos, acreditam-se 

superiores a outras pessoas que professam 



          Livro # 85: “Gabriel Delanne Responde – Vol. 2” – Espírito Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
110 

Ed. e-book: 
2018 

outras denominações religiosas... Vejo isso 

como uma infantil necessidade “de aparecer” 

diante dos outros, ao invés “de conviver” com 

as demais pessoas... – Risos dela. 
 

R- Minha bela e doce, Liz Taylor! Nada mais 

justo para o espírita, em nos dirigindo mais 

detidamente aos de nossa própria Doutrina, 

do que desejar evoluir e crescer para 

Deus, entretanto, Jesus nos aconselha: a 

amarmo-nos uns aos outros como Ele 

nos amou!... Se compreendermos bem as 

suas orientações de vida eterna e 

procurarmos vivenciá-la no nosso dia a dia, 

onde quer que nos encontremos, com certeza 

que estaremos cumprindo com as nossas 

obrigações de viver em paz conosco e com o 

Universo inteiro, criando em nossa intimidade 

as condições necessárias para que, em algum 

dia a frente, podermos nos considerar 

Espíritos (verdadeiramente) Superiores.  

________________ 

    Muito grata, meu querido DELANNE, por mais 

esta graciosa oportunidade em podermos lhe ouvir e 

compartilhar experiências evangélicas. 

Veneranda (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 29 de setembro de 2018) 
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FIM DA PRIMEIRA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelo Espírito Veneranda                              

Com  



          Livro # 85: “Gabriel Delanne Responde – Vol. 2” – Espírito Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
112 

Ed. e-book: 
2018 

SEGUNDA PARTE  

André Luiz Desvenda 

os Códigos de Deus                                   
na obra “A Gênese” 

____________ 
 

   

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha & Chico Xavier, 

surpreende-nos pela riqueza de detalhes fotográficos (desenhados pela querida médium 

mineira, que fora sobrinha do grande Eurípedes Barsanulfo) do Espaço Geográfico Espiritual 

do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde, na sua generalidade, eles residem e 

trabalham, da referida 9ª. Esfera Espiritual da Terra: Arte em geral ou 

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica obra: “CIDADE NO ALÉM”, 

pelos Espíritos André Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de Heigorina 

Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora IDE, Araras/SP, com 1ª. Edição: 1983). 

   A Cidade Espiritual São Salvador, dos Níveis Superiores da Terra, está 

localizada na 9ª. Esfera, numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, que nasceu e reside atualmente 

na Cidade de São Salvador terrena, no estado da Bahia, Brasil, já que todo o 

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

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

natureza totalmente transcendental do projeto inicial, estarem anexados ao número 

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

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

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

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

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

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

Em Nome da                                            

_Ciência Espírita IV_ 

      
Pelo menos em relação a nós mesmos, A Obra de Deus está 

inacabada, precisando da nossa total atenção e compreensão 

diante das dificuldades que haveremos de abraçar no decorrer da 

Imortalidade, ajustando-nos ao Seu coração, que palpita puro 

amor e pura sabedoria, perfeitamente como Ele, visto que, para 

seguirmos evoluindo, para frente e para o Alto, necessitaremos de 

criar meios para demover os obscuros obstaculos da caminhada, 

não necessariamente pela força, a não ser que pela força da fé, da 

esperança, quanto da caridade, enchergando-nos uns aos outros 

como herdeiros da Sua Suprema Bondade. 

______ Allan Kardec ______                                                        

(Salvador/BA, 29 de setembro de 2018) 

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

   Continuamos a dar prosseguimento a nossa 

tarefa na Decodificação o Espiritismo, ainda aqui 

nos detendo na Obra de Allan Kardec: A GÊNESE, 

em sua 53ª. edição, tradução de Guillon Ribeiro, 

Edição Histórica, 1ª. impressão, FEB, 6/2013,   

procurando extrair mais alguns elementos 

matemáticos que nos forneçam novas evidencias e 

provas numéricas que fortaleçam a nova Ciência 

da Concordância dos Números, por ele mesmo 

sugerida nas páginas da “Revista Espírita”... Criando 

cada vez mais condições para que os amantes da 

Ciência Espírita se interem sobre a atual VOLTA de 

São Luis IX, aqui, seguindo por um caminho 

semelhante ao do Livro # 84. 

   Sabemos que não estamos solitários nesta 

empreitada, no Brasil e nem no exterior, já que 

outros competentes estudiosos da Reencarnação 

estão, também, procurando fazer a sua parte dentro 

deste precioso esquema de revelações: numéricas, 

literárias, e editoriais, sobre as Vidas Sucessivas 

de São Luis de França, obviamente que atendendo 

aos preceitos da racionalidade como sempre nos 

ensinou o Codificador, sem que o “maravilhoso” – 

se é que podemos tomar emprestado dessa palavra 

para nos expressar –, possa tomar espaço neste 

serviço que se caracteriza essencialmente pela 

racionalidade, já que a universalidade está 

presente em cada momento! 
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______________ 

   No caso de São Luis, hoje na personalidade de 

Vivaldo P. S. Filho, não há como escaparmos das 

incontáveis evidências numéricas universais 

em relação a sua VOLTA ao solo do Plano Material, 

levando-nos a considerar que há sim, ainda, muitos 

mistérios envolvendo a elaboração literária e 

editorial do Espiritismo, desde o século 19 até os 

dias atuais, isto no caso de somente levarmos em 

consideração o caráter mais ou menos recente do 

Consolador, já que para nós este assunto vem de 

períodos muito recuados da experiência planetária, 

aliás, com temos apresentado pela mediunidade do 

próprio São Luis IX reencarnado...  

______________ 

  Para que não percamos a sintonia com o que 

sempre temos feito, existe a necessidade de 

estarmos recordando que estaremos pinçando de 

livros (e-books) anteriores determinadas passagens, 

para que o nosso presente estudo se mantenha 

num ritmo elevado de confiança e método, e por 

esta razão vamos observando: 

OS NÚMEROS-CHAVES, OU FUNDAMENTAIS, 

QUE DIZEM RESPEITO À VIDA E A MISSÃO 

(SUCESSIVAS) DE                                               

SÃO LUIS IX/VIVALDO P. S. FILHO:                              

4, 7, 8, 9, 10 & 17. 
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 “Estendemo-nos um pouco no exemplo dos jogos, porque é um dos 

mais admiráveis e fáceis de verificar, pela possibilidade de multiplicar 

os fatos à vontade, em curto espaço de tempo; e como a lei 

ressalta do conjunto dos fatos, foi esta multiplicidade que 

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

Allan Kardec, “Revista Espírita”, Ano XI, No. 7, Julho de 1868, A Ciência da 

Concordância dos Números e a Fatalidade, FEB, 3/2005. (O destaque é nosso). 
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_____PRIMEIRO MOMENTO_____ 

A GÊNESE 

CAPÍTULO I – Caráter da revelação espírita 

(Tradução de Guillon Ribeiro, 53ª. edição, 1ª. impressão, 

Edição Histórica, pela Editora da FEB, 6/2013).  

   Antes de darmos começo ao que estamos nos 

propondo, que é o de Decodificar um especifico 

momento deste Capítulo (I), Caráter da revelação 

espírita, devemos estar cientes de que somente 

estamos nos referindo à Pagina # 17, que sugere: 

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

Vivaldo P. S. Filho, que em seu conjunto haverá 

de nos elucidar e instruir literariamente em relação 

às MISSÕES SUCESSIVAS deste grande Espírito da 

Luz... 

   Até aqui, fomos procurando consolidar a VOLTA 

de São Luis IX na personalidade de Vivaldo P. S. 

Filho, embora sempre tendo em mente que a obra 

“SÃO LUIS IX” (EM 3 VOLUMES), sem dúvida, 

trata-se do maior repositório de Vidas Sucessivas 

acerca de um único Espírito, pelo menos dentro do 

conceito de SUPERIORIDADE, segundo nos orienta a 

Escala Espírita de Allan Kardec, então, aqui vamos 

apenas dar uma rápida pincelada quanto a uma de 

suas reencarnações passadas, na roupagem 

material de Lavoisier, como destacado, à época, 

dentro desta gigantesca obra mediúnica de sua 

própria lavra: 
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__________________ 

 

Lavoisier, reconhecido como o "pai" da química moderna. 

Antoine Laurent de Lavoisier (Paris, 26 de 

agosto de 1743 — Paris, 8 de maio de 1794) foi 

um químico francês, considerado o pai 

da química moderna. Foi eleito membro da Royal Society 

em 1788. 

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

   __________________ 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
https://pt.wikipedia.org/wiki/26_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/26_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1743
https://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_maio
https://pt.wikipedia.org/wiki/1794
https://pt.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Franceses
https://pt.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_membros_da_Royal_Society_eleitos_em_1788
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_membros_da_Royal_Society_eleitos_em_1788
https://pt.wikipedia.org/wiki/Antoine_Lavoisier
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   Vejamos com atenção: 

- A palavra “Lavoisier”, aparece dentro desse 

texto da Página # 17, entretanto vamos nos 

aproveitar apenas, para efeito de síntese, do seu 

parágrafo, quando contando as palavras do começo 

do texto para o seu final, ela cai sobre a palavra de 

# 62. 

   Continuemos com a consulta do “A GÊNESE”: 

- A palavra “Lavoisier”, aparece dentro desse 

texto da Página # 17, entretanto vamos nos 

aproveitar apenas, para efeito de síntese, do seu 

parágrafo, quando contando as palavras do final do 

texto para o seu começo, ela cai sobre a palavra de 

# 3. 

   Não podemos esquecer que estamos tratando da 

Página # 17. 

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

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

- 3 + 1 (tomado emprestado do # 17) = 4: Temos 

o exato mês (4) de abril do nascimento de São 

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

____________ 

Como vemos, os Números de Deus tem os 

seus sistemas próprios de manifestação, 

cabendo ao bom estudante lhe perceber e lhe 

devassar os segredos! 
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____________ 

   Cremos que seria uma grande falta de gentileza e 

de caridade para com os nossos leitores se 

déssemos continuidade a esta Decodificação do 

Espiritismo, por mais prazerosa que ela nos seja, 

pois, de todo o coração, cremos que todos devam 

ter a oportunidade de participar desta tarefa que 

tem empolgado a tantos estudantes de Espiritismo, 

de Espiritualismo, e de Espiritualidade, que já se 

contam aos milhares somente com a ajuda da 

internet, e em sendo assim vamos encerrar por 

aqui, já pedindo a Jesus Amigo que nos dê, cada 

vez mais, a lucidez necessária para Lhe descortinar 

os segredos do coração, antes que da mente divina 

que possui, para o bem de toda a Humanidade da 

Terra. 

 

André Luiz 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 29 de setembro de 2018) 

   Nota do médium: Eu posso assegurar que, tanto 

quanto deve ter sido com vocês, nosso amados leitores, 

para mim foi uma grande surpresa verificar mais estes 

SINAIS OCULTOS sobre a minha experiência terrena 

como Lavoisier, agora segundo: “A GÊNESE”, de Allan 

Kardec, já que André Luiz nos havia dado outros 

detalhes numérico-matemáticos no livro original: 

“SÃO LUIS IX”, descortinando um tanto mais para 
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nós o impressionante quebra-cabeça da Matemática 

Divina, pelas páginas da Terceira Revelação. 

   É óbvio, que ai somente foi descoberto um pequeno 

pedaço do grande manto de luz que, por enquanto, 

mantém-se escondido aos olhos humanos comuns, até 

que algum outro médium e/ou pesquisador venha dar a 

sua contribuição pública sobre este tão empolgante 

tema. 

   Que benção. 
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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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________________ 

 

Euripedes Higino: O filho (do coração) de Chico Xavier. 

Chico Xavier: A Reencarnação de Abraão, Moisés, 

João Batista (esta foi “Múltipla” com João 

Evangelista), e de Allan Kardec. 

    

   ________________ 

   Baseado nessa descoberta, foi constatado com 

antecedência de mais de um ano, o assassinado do 

primeiro ministro de Israel, Yitzhak Rabin, e 

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

e de fato foi assassinado um ano depois de 

acordo com o que fora previsto no código 

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

permaneceu oculto. Agora, decifrado com ajuda do 

computador, poderá vir a revelar nosso futuro. 
 

 
 

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

 
 

   O código foi descoberto por um matemático 

israelense, que provou o fato publicando as 

provas num jornal científico de renome, e 

confirmado por matemáticos famosos no 

mundo todo. 
 

   O livro publicado sobre esse assunto é a primeira 

descrição completa de uma descoberta científica 

que pode vir a mudar o mundo, relatada por um 

repórter cético, não-religioso, que acabou fazendo 

parte da história. 
 

   O código de três mil anos de idade prevê fatos 

que aconteceram milhares de anos depois de a 

Bíblia ter sido escrita. Prevê assassinato dos dois 

Kennedy, a bomba da cidade de Oklahoma, a 

eleição de Bill Clinton - tudo desde a Segunda 

Guerra Mundial até Watergate, do Holocausto a 
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Hiroshima, da chegada do homem à Lua até a 

colisão de um cometa com Júpiter. 
 

    
 

O CÓDIGO SECRETO DO 

ESPIRITISMO 

Coube aos investigadores científicos internacionais 

averiguar a autenticidade dos códigos secretos na 

Bíblia... No Brasil, senão aos veneráveis estudiosos 

do Espiritismo, com certeza que caberá aos sérios e 

competentes acadêmicos a tarefa de dar 

notoriedade aos sagrados Códigos Secretos de 
Deus na Terceira Revelação. 

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

biblia.html    
 

   Artigo acessado da Internet pelo médium em 16/12/216, e 
devidamente adaptado para aqui. 

_________________________ 

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

Allan Kardec e Chico Xavier 

 

 

Allan Kardec: A Reencarnação Passada de 

Francisco Cândido Xavier:                                         

O Espírito da Verdade 

O Diretor Geral das Atividades Mediúnicas de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis reencarnado). 
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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 84 

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 85 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 



          Livro # 85: “Gabriel Delanne Responde – Vol. 2” – Espírito Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
131 

Ed. e-book: 
2018 

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 09/2018, em “GABRIEL DELANNE RESPONDE – VOL. 2”. 
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Segundo nos informa o Espírito Rafael A. Ranieri (que quando encarnado, 

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

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

estudos da Reencarnação, visto que está aparelhada por diversas 

ferramentas matemáticas que poderão elucidar alguns dos grandes 

“enigmas” sobre as Vidas Sucessivas. 

_________________ 

Numa análise estritamente científica, e até mesmo doutrinária, 

com total isenção de animo, qualquer sério estudioso da 

Reencarnação verificará que o que estamos assistindo aqui é um 

caso (matematicamente) comprovado de Vidas Sucessivas.  

_________________ 
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FIM DA SEGUNDA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelo Espírito Veneranda                              

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

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

 
 

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

 

Irmã Rosália (Espírito) 

 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 07 de fevereiro de 2015) 

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

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

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

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

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

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

Espírito São Luis de França, está disseminado em várias obras 

mediúnicas por nosso intermédio, configurando-se num serviço 

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

que nos dirigem as faculdades mediúnicas são os mesmos que 

orientaram os trabalhos gloriosos de Allan Kardec, na França, 

quanto os do inesquecível médium Francisco Cândido Xavier, em 

Pedro Leopoldo e Uberaba, Minas Gerais, no Brasil. 

________________ 
 

   
 

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

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

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

 

________________ 
 

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

SÃO LUIS DE FRANÇA 

 

       
 

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

APÓSTOLO ESPIRITUAL DA CODIFICAÇÃO ESPÍRITA”: 

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

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

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

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

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

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

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

vidas passadas, amealhadas de informações precisas e mediante um acervo 

incontável de provas matemáticas (e imagens fotográficas), somente 

acessíveis às mentalidades sinceramente devotadas às ocorrências de natureza 

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

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

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

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

maneira invariavelmente Diversa e Múltipla. 

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

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

da Mecânica Reencarnatória com inúmeras mensagens carregadas de 

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

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

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

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

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

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

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

França, porém um compêndio verdadeiramente enciclopédico que traz em seu 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   

                          André Luiz                                               Vivaldo Filho 

 

“Dá-se o mesmo com a questão que nos ocupa, cujas diversas partes foram tratadas 

separadamente, depois coligidas num corpo metódico, quando puderam ser reunidos 

materiais suficientes. Esta parte da ciência espírita mostra desde já que não é uma 

concepção sistemática individual, de um homem ou de um Espírito, mas produto de 

múltiplas observações, que tiram sua autoridade da concordância existente 

entre elas”. – Allan Kardec 

(“Revista Espírita”, Ano IX, março de 1866, Introdução ao estudo dos fluidos 

espirituais, parte I, 1ª. edição, FEB, 2004). O destaque é nosso. 

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

DISPONÍVEIS PARA OS INTERESSADOS: INTEIRAMENTE “GRATIS”! 

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

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

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


          Livro # 85: “Gabriel Delanne Responde – Vol. 2” – Espírito Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
142 

Ed. e-book: 
2018 

 

   

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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Leia, estude e divulgue as obras da                   

lavra mediúnica de:  

Francisco Cândido Xavier 
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Quitemos as nossas dividas antes de nos 

encontramos sonolentos sob o manto da morte 

inapelável, pelo menos em relação às dividas morais 

(risos), para que, num Novo Despertar, possamos nos 

deliciar com a alegria de ter feito, pelo menos, aquilo 

que estava ao nosso alcance realizar. 

Deus nos quer no bom caminho, aguarda-nos com 

paciência a hora da decisão de seguirmos na direção 

do Alto, sempre com Ele.  

Tereza de Ávila (Espírito)                                            

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

BY VENERANDA/A FALANGE DA VERDADE                                                                  

OBRA SEM FINS LUCRATIVOS – 29/09/2018.  
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