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ESSENCIALMENTE 

 

______V o l u m e # 2______ 

Ele Está    

de Volta 

 

Pelo Espírito W. Krell 

 Vivaldo P. S. Filho 

Uma 

reencarnação 

matematicamente 

Decodificada 

pela nova 

“Ciência da 

Concordância 

dos Números”, 

envolvendo uma 

quantidade 

surpreendente de 

Sinais & 

Códigos    

Secretos de 

Deus, sempre 

universais,                                        

agora na obra: 

“VOLTEI”,              

de Chico Xavier 

(como editada 

pela FEB). 
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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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______________ 
 

”Muitas vezes, receoso de não ser acreditado pelos 

amigos mais íntimos, e temendo ver-se considerado 

ridículo ou pretensioso, guarda o médium o segredo 

das mais belas revelações que lhe são facultadas por 

vontade exclusiva dos mentores espirituais, ou por ação 

mecânica da própria faculdade, que naturalmente 

desencadeia os acontecimentos, mesmo à revelia do 

médium. Geralmente, perseguido, criticado sem 

piedade até dentro do próprio lar, e também pelos 

adeptos da própria Doutrina, enche-se ele de 

complexos e timidez, que tendem a perturbar, quando 
não impossibilitam, muitos fenômenos que poderiam 

realizar-se para edificação geral.” 
 

   
                    

       

                     

(“Devassando o Invisível”, cap. Sutilezas da Mediunidade,                   
pela Editora da FEB). 

______________ 
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Relatos de um Médium Espírita 

Estudem os fatos impressionantes da                           

Mediunidade de Vivaldo P. S. Filho                             

sob a ótica de:  

Allan Kardec & Francisco C. Xavier 

       

No Livro # 1 (166 pág.):  

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

Francisco Cândido Xavier & Adolfo B. Menezes 

 

________________ 
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_________****_________ 

O Presidente Espiritual da                                                     

“Sociedade Espírita de Paris”                    

ao tempo de Allan Kardec,                       

no século XIX. 

 

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

____São Luis IX (9) ____                                         

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

_________****_________ 
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ESSENCIALMENTE 

 

_______Volume # 2_______ 

Ele está de Volta 
Com Espíritos Amigos 

 

Vivaldo P. S. Filho& W. Krell 

 

“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:                                                                             

“Essencialmente São Luis IX – 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 W. Krell & 

Espíritos Amigos vem complementar as obras 

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

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

Codificação Espírita, foi o Presidente Espiritual da 

“Sociedade Espírita de Paris”, orientando de mais 

perto os sagrados serviços de Allan Kardec junto à 

Falange da Verdade.  
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TAMBÉM EM COMEMORAÇÃO AOS                                 

161 ANOS DO ESPIRITISMO                           

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

 

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

Espíritos em 1857. 

   Como diria Emmanuel (por Chico Xavier): “O 

trabalho precisa continuar”... E dentro desse ritmo 

continuado de serviço empolgante e trabalho 

renovador, os nossos Benfeitores da Vida Maior dão 
continuidade à obra deles mesmos, que não pode ter 

solução de continuidade!... 
    
 

 Quem desejar reproduzir partes de meus livros 

mediúnicos, poderão o fazer sem impedimento 

algum, apenas solicitamos a generosidade de citar a 

nossa específica obra como a fonte de consulta. 
 

   Qualquer recurso que venha a ser arrecadado com a publicação 
impressa desta obra, caso isso venha a ocorrer, deverá ser doado 
integralmente À DIVULGAÇÃO DO ESPIRITISMO, não recebendo o 
autor, ou seus familiares, qualquer remuneração proveniente de sua 
venda. 
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    Nota do médium: Rogamos aos nossos amigos 
leitores que queiram nos perdoar a grande deficiência 
cultural, pois apesar de darmos o maior cuidado às revisões 
de texto em nossos livros (E-books) mediúnicos, é natural 
que ocorra alguma falha, principalmente em decorrência de 
meu pessoal e limitado conhecimento de gramática, apesar 
de sempre procurar fazer o melhor de minhas forças. 
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Estudem o Livro # 4: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS”. 

 
    
   Os nossos Amigos Espirituais, por mais que sejam zelosos 

e atentos conosco, não substituem a cooperação dos 
especialistas encarnados da língua portuguesa, que, 
infelizmente, não encontramos ainda para a realização de 
uma revisão considerável de nossa humilde obra 
psicográfica. 
______________ 
 
   Sempre que possível vamos nós mesmos relendo os 
nossos livros, e, dentro de nossas possibilidades muito 
humildes, vamos procurando corrigir os erros neles e em 
outras (futuras) obras, com isso tentando dar aos nossos 

queridos leitores o máximo de agradabilidade em suas 
leituras, retribuindo em nosso máximo todo o carinho que 
temos recebido por meio de singelas manifestações de 
apreço e respeito ao nosso serviço mediúnico...  
 

   Uma das coisas que mais me agrada é ver a alegria por 
parte dos nossos amigos espalhados pelo Brasil que, por 
meio da Internet, sempre estão nos ofertando o 
próprio coração com palavras de incentivo, quando, de 
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minha insignificante parte, peço que me mantenham em 

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

 
                                               

   Meus irmãos! esta é uma regra que deve ser 

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

Mediunidade Gratuita, pois não há como 

compreender, e nem tão pouco aceitar, que uma pessoa 
que se diga em labor mediúnico, seja qual for a sua 
especialidade, venha a aceitar dinheiro para si mesmo, 
sob qualquer alegação, como se as coisas sagradas do Mais 
Alto estivessem à disposição das criaturas simplórias da 
Terra, quando se diz respeito à nossa tarefa junto aos 
Seres Celestiais. 
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“É provável que muito em breve vocês lerão trabalhos meus 

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

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

 

– Neio Lúcio 
 

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

_____________________ 

 

O Médico-Amigo de Chico Xavier! 

  

Prezado amigo Vivaldo, 

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

que estão trabalhando nas Universidades. Dentre muitas delas 

como, por exemplo, a USP; na de Juiz de Fora e a de Minas 

Gerais, existem grupos estudando a Espiritualidade À LUZ DA 

MEDICINA... 

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

levantarão contra o seu livro por nele existirem obras 

polêmicas, que alguns irmãos “ainda não devidamente 

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

- Dr. ELIAS BARBOSA 

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

fevereiro de 2011) 

Extrato da obra “MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS”, por Vivaldo P. S. Filho. 
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A NOVA CIÊNCIA DA “NUMEROLOGIA ESPÍRITA” 

APREGOA NÃO APENAS A OBSERVAÇÃO FRIA E 

PURA DOS NÚMEROS E DOS CÁLCULOS NA 

DECIFRAÇÃO DOS “SINAIS” E “CÓDIGOS” 

SECRETOS DE DEUS: INSERIDOS NA BÍBLIA 

SAGRADA E NA LITERATURA ESPÍRITA DE ALLAN 

KARDEC E FRANCISCO C. XAVIER, 

PARTICULARMENTE, MAS UMA RECIONALIDADE 

TODA ESPIRITUAL, QUE ENVOLVE SENSIBILIDADE 

E SENTIMENTO, MORAL E ÉTICA, RELIGIÃO E 

RELIGIOSIDADE, QUE SÃO AS FERRAMENTAS 

IDEAIS PARA QUE POSSAMOS AFERIR A 

AUTENTICIDADE DOS FENOMENOS DA 

“REENCARNAÇÃO PROGRAMADA & MÚLTIPLA”, 

PELOS PROCESSOS NATURAIS DA LÓGICA E DA 

SABEDORIA, DO CONHECIMENTO E DA EDUCAÇÃO, 

SEMPRE FRUTOS DE UMA MENTALIDADE SADIA, DE 

UM CORAÇÃO PURO, E DE UMA ALMA CARIDOSA.  

     

A Equipe da Verdade 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 24 de julho de 2015) 
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“Dá-se o mesmo com a questão que nos 

ocupa, cujas diversas partes foram tratadas 

separadamente, depois coligidas num corpo 

metódico, quando puderam ser reunidos 

materiais suficientes. Esta parte da ciência 

espírita mostra desde já que não é uma 

concepção sistemática individual, de um 

homem ou de um Espírito, mas produto de 

múltiplas observações, que tiram sua 

autoridade da concordância existente 

entre elas.” 

  

– Allan Kardec 

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

1866, Introdução ao estudo dos fluidos espirituais, 

parte I, 1ª. edição, FEB, 2004). O destaque no texto 

de Kardec é nosso. 



         Livro # 75: ESSENCIALMENTE SÃO LUIS IX - VOL.2 – Espírito W. Krell/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
15 

Ed. e-book: 
2018 

 

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. 



         Livro # 75: ESSENCIALMENTE SÃO LUIS IX - VOL.2 – Espírito W. Krell/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
19 

Ed. e-book: 
2018 

 

  

   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


         Livro # 75: ESSENCIALMENTE SÃO LUIS IX - VOL.2 – Espírito W. Krell/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
22 

Ed. e-book: 
2018 

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 novo livro de W. Krell 

Com Espíritos Amigos. 
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Reencarnação no Brasil:  
 

    
 

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

apresenta uma nova maneira de como ver a:  

Reencarnação e a Mediunidade                          

pela “Numerologia Espírita” 
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_____ _____ 

 

O Espírito Mentor de                                

Francisco Cândido Xavier 
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APRESENTAÇÃO # 1 – Emmanuel  

   Quando estamos pensando que tudo vai 

melhorando a partir das circunstâncias que o plano 

material vai nos oferecendo, seja pela nossa própria 

ótica ou pelos incontáveis meios de mídia e 

comunicação, de repente vem a nossa mente que 

não é possível que somente pelas mãos dos 

homens, de nós mesmos, estejamos encarnados ou 

desencarnados, haveria a possibilidade das 

Sociedades terrenas avançar no contexto da 

evolução coletiva e mesmo individual, mesmo que 

de maneira lenta, quase rastejando, enfim, 

passamos a nutrir na intimidade de nossa alma 

aquela luz bendita que nos faz retornar à Casa 

Paternal, vigilantes na caminhada estreita pelo 

mundo, reconhecidos de que se o homem pode 

muito é certo afirmar que: DEUS PODE MUITO 

MAIS... Infinitamente mais! 

   Meus irmãos! jamais podemos deixar que uma ou 

outra circunstância difícil da experiência humana 

possa nos frear o desejo de seguir adiante, na 

certeza de que DIAS MELHORES VIRÃO, senão o 

que seria da pequenina formiga que sempre carrega 

amontoados de detritos orgânicos esperançosa de, 

mais a frente, poder realizar a façanha que ainda 

nós, simples servidores da Causa do Bem com 

Jesus, estamos muito longe de realizar, pela 

felicidade de todos, e de todas?!...  
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   E dessa maneira, vão seguindo adiante com suas 

pequeninas, e/ou grades, tarefas os médiuns 

espíritas, que a exemplo das pessoas comuns, 

comuns nos contexto de que não possuem maior 

elasticidade e exuberância das suas faculdades 

psíquicas, pelo menos por enquanto, que quando 

sinceros consigo mesmos, e com o Cristo, vão 

suportando as dificuldades imensas que na maioria 

das vezes foram optadas por eles mesmos, para 

que, no bom combate, pudessem dar às demais 

criaturas-irmãs o exemplo pelo próprio sacrifício, 

reconhecidos de que por Deus, e para Deus, 

caminham, oferecendo de si mesmos a alegria de 

poder amar, e amar muito. 

   Que o Nosso Pai Celestial derrame sobre todas as 

criaturas da Terra, médiuns ou não, as suas eternas 

bênçãos, criando em cada uma a fé viva numa Vida 

Melhor, desde que ainda hoje já estejamos nos 

favorecendo pelo serviço inadiável de construção 

pela Caridade, sim, meus filhos, construção: 

   - De uma vida melhor para todos. 

   - Da paz real entre todas as nações. 

   - E de embelezamento material de toda a Terra. 

   Afinal, somos co-criadores do Universo. 

EMMANUEL  

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 27 de abril de 2018) 
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   Nota do médium: Segundo podemos deduzir da 

mensagem acima, este queridíssimo Benfeitor da Vida 

Maior, atualmente reencarnado no interior do Estado de 

São Paulo, Brasil, espera que não apequenemos os 

nossos sentimentos e os nossos ideais de vida, 

pensando não somente em nós e em nossos familiares, 

e nem tão pouco agindo em beneficio daqueles que nos 

são mais caros, mas em toda a Humanidade, pois numa 

época como a nossa, quando temos eficientes veículos 

de comunicação a nossa disposição, que nos dão uma 

real dimensão da tragédia moral e material que milhões 

e milhões de pessoas vivem atualmente, não há como 

fugirmos ao conceito humano de universalidade, 

criando forças em nossos corações para que ajudemos 

a todos, sem distinção de nacionalidade, de raça, de 

crença, de sexo, ou condição social, claro, porque entre 

os ricos também há os que choram e gemem. 

 

   Oremos e vigiemos, por nós e por todos. 
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Elvis Aaron Presley (Tupelo, 8 de janeiro de 1935 — Memphis, 16 de 

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

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

extravagante, mas ousada como dançava e se mexia, adquirida na década de 50. 

Elvis também foi um dos pioneiros do rock and roll.  

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tupelo_(Mississippi)
https://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1935
https://pt.wikipedia.org/wiki/Memphis_(Tennessee)
https://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1977
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cantor
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ator
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apelidos_honor%C3%A1rios_na_m%C3%BAsica_popular
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alcunha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rock_and_roll
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley
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APRESENTAÇÃO # 2 – Elvis Presley  

 

   Parece até um filme de terror, que faz nos tirar o 

fôlego pelo inusitado das imagens que acabam por 

nos intimidar a existência, seja na Terra ou no Mais 

Além, quando passamos a sofrer de uma espécie de 

temor por tudo e por todos, então, quando estamos 

acompanhando ao lado do nosso tão querido 

médium as noticias pela TV sobre os inúmeros casos 

de assassinatos que são praticados por homens, na 

grande maioria por estes, que se acreditam 

possuidores não somente do coração de suas 

(indefesas) companheiras, como da própria vida 

material delas, e aí vai a lembrança de que se 

realmente soubessem, tivessem a certeza, da Vida 

Depois da Morte, é certo, e bem certo mesmo, que 

haveriam de lhes crivar o Espírito delicado e tão 

emocional com as mais terríveis promessas de 
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morte, também, para depois desta temporária 

experiência física?!... 

   A insanidade somente não tem sido maior porque 

os Agentes da Luz tem andado por todos os rincões 

da Terra, oferecendo a sua preciosa luz ao coração 

obscurecido daqueles que infantilmente se crêem 

possuidores de alguma coisa, quiçá da vida de 

sua esposa, namorada, ou até mesmo de sua 

amante, esquecidos de que somos todos de Deus, 

e nada verdadeiramente nos pertence, ou virá a 

pertencer, senão a nossa Alma Gêmea, que há de 

nos esperar pacientemente a razão e a lucidez, a 

de nós homens, para que num futuro qualquer, que 

esperamos não seja muito distante de hoje, nos 

entregar o seu doce coração, pedindo de nós nada 

mais do que AMOR, sincero, e abençoado por Deus:  

FORA DO AMOR NÃO HÁ SALVAÇÃO. 

   Companheiros da luta terrena, em plena batalha 

consigo mesmos na Terra material, precisamos 

aceitar as circunstâncias emotivas e sentimentais 

como elas vem para nós, pois se hoje nos dobramos 

aos infortúnios da alma, amanhã, já tendo realizado 

a purificação do nosso coração, podem crer, 

seremos contemplados com a Felicidade Verdadeira. 

Elvis Presley 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 28 de abril de 2018) 
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   Nota do médium: O querido Elvis, ainda teve tempo 

de me informar que até mesmo os Anjos têm sexo, 

morfologicamente falando, já que a Psicologia 

masculina e/ou feminina é um atributo maior de Deus, 

embora todos os Espíritos evoluam por meio de 

infindáveis reencarnações, na Terra ou em outros 

orbes, em ambas as condições, embora desde o seu 

nascimento Deus já tenha lhe dado a característica 

fundamental negativa e/ou positiva, a força yin e/ou 

yang do sagrado conceito orientalista, e ainda segundo 

Elvis: “Se assim podemos nos expressar: somente um 

Ser é realmente Uno, Indivisível, Único, enquanto os 

demais, suas criaturas infinitas, somos todos múltiplos, 

embora com psicologia especifica ou fundamentada.”  

 

Elvis, O eterno Rei do Rock. 
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Cesare Lombroso  (Verona, 6 de novembro de 1835 — Turim, 19 de outubro de 1909) foi 

um um psiquiatra, cirurgião, higienista, criminologista, antropólogo e cientista italiano. 

Lombroso é creditado como sendo o criador da antropologia criminal e suas idéias 

inovadoras deram nascimento à Escola Positiva de Direito Penal, mais precisamente a que 

se refere ao positivismo evolucionista, que baseava sua interpretação em fatos e 

investigações científicas. Ao entrar no campo da mediunidade, Lombroso primeiramente 

ridicularizava pesquisas e textos sobre o assunto, como em seu opúsculo Studi 

sull'ipnotismo (Turim, 1882). Já em julho de 1888, publicava no jornal Fanfulla della 

Domenica (n°. 29) um artigo intitulado L'inflenza della civilta e dell ocasione, em que 

assumia seu erros quanto ao que dissera acerca do espiritismo. Torna-se então um 

defensor do Espiritismo na Itália de seu tempo. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cesare_Lombroso  
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Cirurgi%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde_P%C3%BAblica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Criminologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Antrop%C3%B3logo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Italia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cesare_Lombroso
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APRESENTAÇÃO # 3 – Cesare Lombronso 

  

   Quantos de nós estamos livres de sermos 

taxados pelos Seres mais elevados como Espíritos 

dementes, altamente prejudiciais às demais 

criaturas humanas, quase fora de controle, segundo 

o trágico e melancólico, e ao mesmo tempo poético, 

entendimento espírita: que compreende que 

todos nós, via de regra, quando encarnados na faixa 

de experiência terrícola, estamos vivendo em 

bendito Sanatório Planetário – Sim, porque 

aquela condição de Escola Livre de Personalidades 

criativas e lúcidas somente se encaixa em relação 

às Regiões de Mais Acima –, onde vivem 

temporariamente os mais atrasados moralmente, 

embora não devamos nos esquecer de que há vida 

nas entranhas do Planeta Material, e dentro desse 
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forte impulso de analisarmos a nós mesmos, quanto 

os outros, sem ofensa alguma a quem quer que 

seja, todos nós vamos caminhado, uns diante dos 

outros, ou se assim desejarmos: uns mais 

adiantados ou menos adiantados espiritualmente 

que os demais, como se estivéssemos nos 

apropriando da personalidade alheia, sem que 

possamos ainda dar conta de que nossa mente pode 

alojar outras tantas mentalidades absolutamente 

diversas da nossa, num intercambio ininterrupto de 

desejos e vontades, ações e reações, numa troca 

perene de hormônios psíquicos, e com isto 

ajudando-nos a realçar ainda mais a beleza da Vida 

Espiritual, visto que ai se encontram todos os 

elementos de comprovação que dão testemunho de 

que nós somos Seres perfeitamente múltiplos, 

infinitamente múltiplos... 

   Por esta razão, meus irmãos, antes de nos 

convencer da identidade do Espírito comunicante, 

seja qual for o nome de que venha revestido, 

observemos se o seu intermediário (médium) está 

perfeitamente entrosado com o Evangelho de 

Jesus, para que a sua segurança seja a nossa 

segurança, que há de eliminar todo mal pelo bem 

absoluto. 

Cesare Lombroso 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 28 de abril de 2018)  
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   Nota do médium: Uma das sugestões que tive 

pouco antes de dar passividade a esta comunicação, foi 

a de me manter, o máximo possível, em estado de 

alegria, com o devido cuidado com meus pensamentos 

e emoções, para que a minha condição de Espírito 

encarnado na Terra não viesse a agredir o perispírito 

dessa grande Entidade da Luz, que atualmente vive 

numa longínqua Região do Espaço, mas que mantém a 

condição anatômica com os seres daqui. 

   Curiosamente, ao termino de sua psicografia, pude 

nitidamente visualizar, se projetando a partir do seu 

estomago (plexo solar), mas que tomava algo de seu 

tórax (centro cardíaco) e de sua área genésica (centro 

genésico), um surpreendente Mundo de viva atividade, 

que orbitava entre essas regiões de seu corpo 

espiritual, como eu disse, a partir dele mesmo, 

dando-me a clara certeza de que em seu interior, em 

sua alma, habitavam outros Seres e outras civilizações, 

creio, de condição igual ou semelhante à dele. 
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Dr. Carlos Chagas (Espírito) 

Conhecido na Doutrina Espírita como ANDRÉ LUIZ, pseudônimo 

adotado ao inciar sua série de mensagens psicográficas pelas mãos 

abençoadas do médium Francisco Cândido Xavier, a série de livros 

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

pela Federação Espírita Brasileira. 
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APRESENTAÇÃO # 4 – André Luiz 

 

Receba os nossos parabéns, neste seu dia, 

querida Al... tendo em mente que somente 

por um coração gentio e amoroso, sincero e 

amigo, será possível que a criatura espiritual, 

na Terra ou no Mais Além, encarnada ou 

desencarnada, encontre o Reino Divino 

prometido pelo Senhor, podendo assim ajuizar 

com a exatidão necessária "as próprias 

obras", endereçando ao espírito das 

demais criaturas a flecha viva das                

boas intenções e o jato sublime                                

do Amor de Deus!...  

Paz e alegria sempre, é o que lhe desejamos 

de coração.  

André Luiz 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 29 de abril de 2018) 

   Nota do médium: Mensagem espontânea 

endereçada a uma amiga nossa do Facebook, pela 

lembrança do seu aniversário. 
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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 vemos, voltamos a concluir mais um ciclo 

de obras que versam sobre São Luis de França, já 

que este novo Livro # 75, que complementa o de 

# 74, traz em destaque o “VOLTEI”, do Irmão 

Jacob, pela FEB, que foi minuciosamente entregue 

aos seres encarnados no orbe pelas abençoadas 

mãos de Chico Xavier, para que mais tarde, já 

reencarnado desde o ano de 1964, ele mesmo, 

agora na personalidade transitória de Vivaldo Filho, 

viesse a fazer a sua devida Decodificação, já que 

são inúmeros os Sinais, Códigos & Enigmas 

Secretos de Deus que se encontram ajustados por 

esta obra de inapreciável valor doutrinário para o 

Espiritismo, sim, porque aqui veremos uma série de 

grandes e Novas Revelações Matemáticas que 

haverão de continuar nutrindo a mente e o coração 

daqueles que já se interessam por Ciência da Alma, 

quando a sua graciosa Autora Espiritual, W. Krell, 

também tenha oportunizado a palavra de alguns 

outros Benfeitores, que antes de qualquer coisa 

primam pelo PERFEITO AMOR DE DEUS!... 

   Sigamos para frente e para o Alto com Jesus, 

oferecendo ao mundo a luz que já temos em nós. 

Veneranda   

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 02 de maio de 2018) 



         Livro # 75: ESSENCIALMENTE SÃO LUIS IX - VOL.2 – Espírito W. Krell/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
44 

Ed. e-book: 
2018 

   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  

W. Krell Desvenda os 
Códigos no “VOLTEI”  

__________ 
 

  

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 – Único 

  

A Senhora W. Krell Desvenda                                      

Os Códigos de Deus do Espiritismo 

na obra do Irmão Jacob, pela  

mediunidade de Chico Xavier:                                                           

VOLTEI  – Parte 2                         

________________ 

Baseado nos Números-Chaves: 4, 7, 8, 9,10 e 17. 
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   Estamos como que freneticamente trazendo ao 

nosso querido público planetário, o que achamos 

que há de endossar ainda mais este quadro vivo de 

belas evidências matemáticas sobre a VOLTA do 

Espírito São Luis de França em terras do Brasil, na 

atual personalidade de Vivaldo P. S. Filho, que por 

si só já se justificam, embora desde o nosso 

comecinho de trabalho deixássemos bem claro para 

todos que não haveria outra forma de consolidar a 

nossa graciosa tarefa de investigação, pela 

Numerologia Espírita, que não fosse por meio 

de uma sistemática Decodificação dentro das 

obras de incomparável valor literário, mediúnico, e 

religioso: como as de Allan Kardec, Chico Xavier, 

e naturalmente dentro da Bíblia Sagrada 

(Tradução Brasileira, Sociedade Bíblica do Brasil, 

2010, copyright 2013), com a devida ressalva de 

que somente até o ano de 2015, por força da 

publicidade virtual dada ao livro original: “SÃO 

LUIS IX”, é que valeria a pena utilizarmos de 

edições relacionadas às obras de Kardec e Chico, já 

que, desta maneira, a condição cientifica haveria 

de ficar devidamente protegida, embora as 

obras de Francisco C. Xavier, independentemente 

da editora, teriam melhor aceitação espiritual 

quando as mesmas tivessem uma edição até o ano 

de 2002, o ano de sua desencarnação. 

   Evidentemente, que não estamos aqui com a 

intenção de forçar a mente de quem quer que seja, 

mas unicamente com a proposta de oferecer aos 
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nossos irmãos terrenos um meio a mais de poderem 

observar como as Coisas de Deus se manifestam 

entre as criaturas da Terra, com particular atenção 

para a Reencarnação, como aqui tem sido 

apresentada por meio de uma incalculável soma de 

elementos-chaves, ou fundamentais: numéricos, 

matemáticos, literários, e editoriais que nada mais 

fazem que fortalecer a proposta espírita no que 

compreende as nossas Vidas Sucessivas, se bem 

que aqui vamos verificando como o Poder Maior 

orquestrou, no decorrer dos séculos e milênios, a 

VOLTA planejada de um único Espírito, o de São 

Luis IX, sendo ele o elo entre todas as demais 

Personalidades que entram no esquema da Nova 

Genealogia de Jesus, obedecendo a uma 

ordem pré-estabelecida pelo Mais Alto e que já vem 

sendo alinhavada como numa teia de maravilhosas 

luzes, onde ele, São Luis, ou Vivaldo Filho, se 

movimenta e se amolda por dentro de inumeráveis 

esquemas numérico-matemáticos.  
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_____________ 

   É preciso termos em mente que cada momento do 

estudo obedece a um novo quadro de vivas evidências que 

vão se ajustando as seguintes, quanto o fez às anteriores, 

fazendo com que todo o esquema de Decodificação do 

Espiritismo se harmonize por meio de uma cadeia 

conseqüente e universal de acontecimentos 

matemático-doutrinários maravilhosamente 

providenciados pelas mãos dos divinos mensageiros de 

Nosso Senhor Jesus Cristo, o Mestre e Escultor de toda a 

Vida na Terra. 

________****________ 

   

____ ____ 

O Codificador e o Decodificador do 

Espiritismo. 
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_______________ 

 

O nosso estimadíssimo Vivaldo P. S. Filho, da mesma 

maneira que ao tempo da Codificação, quando se 

encontrava escondido sob o véu generoso da 

Espiritualidade Superior como São Luis, encontra-se a 

meio-pau, Entre os Dois Mundos, executando a tarefa de 

Decodificar o Espiritismo, numa sinergia perfeita 

com Allan Kardec (Chico Xavier).                                      

_______________ 
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Uma Apresentação Necessária II 

   Da mesma maneira que fizemos no nosso 

Volume # 1 anterior, Livro # 74, estamos aqui 

tomando da antiga 23ª. edição da obra “VOLTEI”, 

de 6/2003, do Espírito Irmão Jacob (por Chico 

Xavier/ Editora FEB), entretanto, como temos dito, 

e vamos ver mais a frente, nada se manifesta na 

Vida que seja por obra espontânea ou do acaso, que 

não existe, muito ao contrário, em cada um dos 

preciosos e inumeráveis estudos matemáticos 

que os Espíritos Superiores vem realizando por 

Vivaldo P. S. Filho, que se ramifica até o presente 

momento por entre 75 livros (e-books) vivamente 

doutrinários, sempre poéticos, vamos testemunhado 

a cada passo desta  nossa sistemática e metódica 

investigação a absoluta concordância & 

universalidade: sejam numérica, literária, 

e/ou editorial, dentro de obras de inquestionável 

e rico valor cientifico, filosófico, e religioso para o 

Espiritismo,  que demonstra e acima de tudo 

garante a atual VOLTA do Espírito São Luis IX, na 

atual personalidade do médium baiano Vivaldo P. 

S. Filho, e que, seguramente, nos dará mais o que 

pensar sobre os verdadeiros e absolutos ”Sinais”, 

“Códigos” & “Enigmas” Secretos de Deus da 

Terceira Revelação Divina. 

___________________ 
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OS CÓDIGOS DE DEUS NA 

 

Decodificados pela Nova                                     

Ciência da Concordância dos Números 

Parte 2 

 

   Estamos conduzindo a nossa Decodificação do 

Espiritismo por meio de múltiplas formas de 

investigação, ora garimpamos as palavras-chaves 

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

chaves, evidenciando uma seqüência racional de 

elementos-chaves que deságuam sempre na 

mesma idéia matriz, que é a da VOLTA de São 

Luis IX como Vivaldo P. S. Filho. 
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   Se formos verificar no Volume 1, que corresponde 

ao Livro # 74, desta coleção em DOIS VOLUMES: 

“ESSENCIALMENTE SÃO LUIS IX”, vamos 

observar que nele começamos pelo desvendamento 

do # 54... Que em sua soma: 5 + 4 = 9. 

 

   Então, verifiquem lá e verão como as coisas aqui 

continuam se enquadrando matematicamente ao 

esquema de nossa Decodificação do Espiritismo, 

como se uma lei numérica básica estivesse 

regendo todo o esquema de engenharia literária e 

editorial das impressionantes obras de Francisco C. 

Xavier, quando na verdade já sabemos assim ser, 

pelos inúmeros fatos que vem sendo desvendados 

pela nossa nova Ciência da Concordância dos 

Números (A.K.). 
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   Desta vez, em forma de Nova Apresentação, 

vamos recorrer aos seguintes # dos Capítulos & 

Páginas (que correspondem aos capítulos), para ai 

sim deduzirmos sobre o Esquema Numérico-

Matemático da Obra “VOLTEI”, do Espírito 

Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB), em sua 

especialíssima 23ª. edição, da mesma maneira 

como a estudamos e a decodificamos parcialmente 

no nosso Livro # 74.  

   Veremos que o acaso não consta dos desígnios de 

Deus, de forma que a nossa investigação ficará 

ainda mais consolidada por 

meio de uma fantástica 

universalidade numérica, 

que não deixa margem 

para dúvidas, embora 

sempre valha a lembrança 

de que todas as pessoas 

serão sempre livres para 

aceitar ou não aceitar 

estas coisas da nossa 

santa causa Doutrinária, 

que verdadeiramente vem 

do Mais Alto...  

Assim, meus amigos, vamos 

dando prosseguimento ao 

nosso empolgante 

desvendamento dos Sinais & 

Códigos Secretos de Deus do 

Espiritismo. 

Estejamos com a 

seguinte informação 

em nossa lembrança, 

para que a 

Decodificação do 

Espiritismo se 

apresente da 

maneira sempre 

correta: 

OS NÚMEROS-

CHAVES, OU 

FUNDAMENTAIS, 

QUE DIZEM 

RESPEITO À VIDA E 

A MISSÃO 

(SUCESSIVAS) DE 

SÃO LUIS/VIVALDO 

P. S. FILHO: 4, 7, 8, 

9, 10 & 17. 
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      A dedução será muito simples. Vamos lá?!... 

___________ 

- Capítulo # 4: O exato mês (4) de abril do 

nascimento de São Luis IX (Vivaldo Filho)... Cai à 

Página # 43 (4 + 3) = 7: O exato mês (7) de 

julho do nascimento de Vivaldo Filho (São Luis 

IX). 

___________ 

- Capítulo # 7: O exato mês (7) de julho do 

nascimento de Vivaldo Filho (São Luis IX)... Cai à 

Página # 73 (7 + 3) = 10: O exato dia (10) do 

nascimento de Vivaldo Filho (São Luis IX). 

___________ 

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

morte de São Luis IX (Vivaldo Filho)... Cai à 

Página # 81 (8 + 1) = 9... Quando 8 + 9 = 17... 

Temos aqui o exato dia (10) e mês (7) de julho do 

nascimento de Vivaldo Filho (São Luis IX). 

___________ 

- Capítulo # 9: O exato mês (9) de setembro que 

sugere a VOLTA de São Luis IX (Vivaldo Filho) 

pela obra “VOLTEI”, como tem sido observado no 

decorrer de nossa tarefa de Decodificação, e que 

teremos oportunidade de verificar mais a frente!... 

Cai à Página # 89 (8 + 9) = 17... Temos aqui de 

VOLTA o exato dia (10) e mês (7) de julho do 

nascimento de Vivaldo Filho (São Luis IX). 
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__________________ 

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

forma septenária é por causa da perfeição que se 

celebra nos dons do Espírito Santo. Descansará - 

diz o santo profeta Isaías - sobre ele, o Espírito 

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

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

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

dos bem-aventurados.” 

   

– Santo Agostinho  

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

Antonio Fazendo, Lisboa, Verbo,1974). 

__________________ 

   Uma vez tendo visto mais esta impressionante 

evidência matemática sobre a atual reencarnação 

de São Luis IX, não há como desconsiderar a 

santidade dessa tarefa que tanto tem intrigado a 

muitos dos nossos leitores, e dentro desse 

prenúncio de valiosas realizações para o Espiritismo 

contemporâneo, e do futuro, vamos nos direcionar 
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para as páginas da Codificação, nos seguintes 

destaques que hão de nos alegrar ainda mais pela 

forma como Allan Kardec foi inspirado pelo Plano 

Espiritual Superior: 

________________ 

    Pode o homem compreender a natureza íntima de 

Deus? 

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

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

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

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

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

  

________________ 
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   Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da 

matéria a causa primária da formação das coisas? 

   “Mas, então, qual seria a causa dessas 

propriedades? É indispensável sempre uma causa 

primária.” 

         Atribuir a formação primária das coisas às 

propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito 

pela causa, porquanto essas propriedades são, também 

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

Allan Kardec). (Os grifos são nosso). 

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

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

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

exemplares – 5/2013, tradução de Guillon Ribeiro,                   

Edição da FEB. 

________________ 

É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? 

“Não; Deus não permite que ao homem tudo seja 

revelado neste mundo.” 

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

elementos gerais do Universo, Parte Primeira, Capítulo II, 

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

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

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 

OS NÚMEROS REALMENTE  

VEM DE DEUS!!! 
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___________ 

- Capítulo # 10: O exato dia (10) do nascimento 

de Vivaldo Filho (São Luis IX)... Cai à Página # 

97 (8 + 1) = 9... Como acabamos de ver acima, em 

referência ao “VOLTEI”, de Irmão Jacob (Chico 

Xavier/FEB)!... Logo em seguida temos o # 7, que 

vem fazer par com o # 10 de mais acima (do 

Capítulo # 10), quando passamos a ter o exato 

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

Vivaldo Filho (São Luis IX). 

___________ 

- Capítulo # 17: quando voltamos a ter o exato 

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

Vivaldo Filho (São Luis IX)... Cai à Página # 157 

Este último # 7, naturalmente que vem reforçar o 

quadro de vivas lembranças sobre a atual VOLTA 

de São Luis IX como Vivaldo P. S. Filho...  

   Enquanto que este # 1 + 5 (da Página # 157) = 

6, como por um encantamento divino faz referência 

a outra extremidade da ponta, que vem de encontro 

ao # 9, dentro do seguinte esquema pré-

estabelecido pelo Mais Alto:  

OS ENIGMÁTICOS # 6 & 9: 

   Temos os exatos meses seis (6) de junho e nove 

(9) de setembro, do ano de 2012, quando Vivaldo 

Filho iniciou e completou a primeira parte 

original da sua primeira obra pela mediunidade 

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

Coordenação de Elvis Presley & Santa Clara de 

Assis, em homenagem ao livro “VOLTEI”, pelo 

Espírito Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB), quando o 

# 9 representa a 9ª. Esfera Espiritual da 

Terra (Arte em geral ou Cultural e Ciência), de 

onde tem partido a maior parte das Entidades da 

Luz que tem auxiliado Vivaldo Filho na produção dos 

livros psicográficos que se dedicam a Decodificar o 

Espiritismo, e quando uma vez enigmaticamente 

invertido, seja como for: ele aparece como o (mês) 

# 6 ou # 9, que marca o inicio e o final deste 

mesmo trabalho psicográfico de Vivaldo Filho. 

 

   Quando também precisamos nos lembrar do 

titulo de família:  

 

São Luis IX (9) de França 
 

    

Vivaldo P. S. Filho estuda a sua reencarnação passada 

como o Rei Luis IX de França. 
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________________ 

Vejamos a questão # 9, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

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

inteligência suprema e superior a todas as coisas?  

   “Tendes um provérbio que diz: ‘Pela obra se 

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

procurai o autor. O orgulho é que gera a 

incredulidade. O homem orgulhoso nada admite 

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

mesmo de espírito forte. Pobre ser, que um sopro 

de Deus pode abater!” 

            O poder de uma inteligência se julga pelas suas 

obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a 

Natureza produz, a causa primária é, conseguintemente, 

uma inteligência superior à Humanidade. 

            Quaisquer que sejam os prodígios que a 

inteligência humana tenha operado, ela própria tem uma 

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

ser a causa primária. Aquela inteligência superior é que é 

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

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

destaques são nossos). 

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

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

Editora da FEB). 

________________ 
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  Vejamos a questão # 6, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

    O sentimento íntimo que temos da existência de 

Deus não poderia ser fruto da educação, resultado 

de idéias adquiridas? 

   “Se assim fosse, por que existiria nos vossos 

selvagens esse sentimento?” 

         Se o sentimento da existência de um ser supremo 

fosse tão somente produto de um ensino, não seria 

universal e não existiria senão nos que houvessem podido 

receber esse ensino, conforme se dá com as noções 

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

nossos). 

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

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

edição (EDIÇÃO HISTÓRICA) – 1ª. impressão – 5/2013, 

tradução de Guillon Ribeiro, FEB. 

________________ 

CONFIRMANDO A REALEZA ESPIRITUAL DA 

NOVA CIÊNCIA ESPÍRITA DOS                   

 

_____________ 

   Os fatos editoriais, numéricos & matemáticos 

estão ai, para que o estudante de Espiritismo possa 

tirar a sua própria conclusão, sempre na lembrança 

de Allan Kardec, que nos pede analisemos as coisas 

do Alto com a consideração que merece. 
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“E conhecereis a Verdade e a Verdade vos 

libertará.”                                                                          

– Jesus (João 8:32) 
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_____________   

   Aqueles mais atentos, já devem estar lembrados 

de que no comecinho desse nosso estudo de agora 

fizemos a ressalva:  

... começamos pelo desvendamento do  

# 54... Que em sua soma: 5 + 4 = 9. 

   Então, procuremos traçar um paralelo entre o 

começo do nosso estudo no Livro # 74 com este 

final do Livro # 75, pelo menos no que se refere à 

conexão exata entre uma evidência matemática e a 

seguinte, isto a partir da soma de todos os # das 

respectivas Páginas onde caem os respectivos 

Capítulos desse “VOLTEI”, em sua enigmática 

23ª. edição, pelos motivos que tratamos no 

Volume 1, e que se referem aos quadros das Vidas 

Sucessivas de São Luis IX/Vivaldo Filho. 

- Paginas (que se referem aos Capítulos 4, 7, 8, 

9, 10 & 17): 43 + 73 + 81 + 89 + 97 + 157 = 540. 

      A situação matemática volta a se manifestar 

para nós como um maravilhoso manto de luz divina, 

que nos remete ao seguinte esquema numérico: 

- 54: Neste exato ano de 2018, em 10 de julho 

(7), Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX) completará 

54 anos de idade. 

   Entretanto, a coisa não para por ai, pois segue da 

seguinte maneira: 

- 5 + 4 = 9. 
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O ENIGMÁTICO # 9: 

   Temos o exato mês nove (9) de setembro, do 

ano de 2012, quando Vivaldo Filho completou a 

primeira parte original da sua primeira obra pela 

mediunidade psicográfica, propriamente dita, 

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, Espíritos 

Diversos, pela Coordenação de Elvis Presley & 

Santa Clara de Assis, em homenagem ao livro 

“VOLTEI”, pelo Espírito Irmão Jacob (por Chico 

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

9ª. Esfera Espiritual da Terra (Arte em 

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

maior parte das Entidades da Luz que tem auxiliado 

Vivaldo Filho na produção dos livros psicográficos 

que se dedicam a Decodificar o Espiritismo, e 

quando uma vez enigmaticamente invertido: ele 

aparece como o (mês) # 6, que marca o inicio 

deste mesmo trabalho psicográfico de Vivaldo Filho. 
 

   Quando também precisamos nos lembrar do 

titulo de família:  

 

São Luis IX (9) de França 
 

       

Vivaldo P. S. Filho e sua reencarnação passada como o Rei Luis IX de França. 
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_____________   

   E dessa maneira, as sucessivas Reencarnações 

(Matematicamente) Programadas & Múltiplas 

de São Luis /Vivaldo Filho vão se Revelando por 

entre as maravilhosas páginas da Obra de Allan 

Kardec quanto na de Chico Xavier, com destaque 

mais que necessário para o que ainda existe dentro 

do Livro Sagrado dos Cristãos, já que a Bíblia 

também nos reserva grandes e preciosos segredos a 

respeito deste glorioso tema do Espiritismo, e que 

há de merecer a atenção dos que realmente lhe 

devotam amor e dedicação. 

   A Luta Continua... 

W. KRELL (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 01-02 de maio de 2018) 

Em Homenagem aos Trabalhadores do Bem. 

   Nota do médium: A continuação desta tarefa no 

“VOLTEI”, poderá e deverá também ser realizada 

pelos irmãos que já se sintam afeiçoados por este tipo 

de estudo matemático, visto que os Amigos Espirituais 

que me assistem na mediunidade sempre estão nos 

afiançando que um só médium, diante de tamanho 

serviço, não será suficiente para que a Decodificação 

do Espiritismo se realize em toda a sua extensão e 

profundidade, sendo que, de minha parte, já me sinto 

mais que satisfeito e realizado pelo pouco que fiz, ou 

tenho feito desde 10/2013, quando iniciei a recepção 
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do livro original: “SÃO LUIS IX”, já que outros 

capítulos e outras páginas desta especifica 23ª. 

edição, que acabamos de estudar em caráter especial, 

dividido em DOIS VOLUMES, haverão de nos fornecer 

outros tantos segredos da Matemática Divina, que 

estejam subordinados aos números-chaves: 4, 7, 8, 

9, 10, 17, e aos demais elementos-chaves: literários 

e/ou editoriais que dizem respeito à vida e à missão do 

Espírito de São Luis de França/Vivaldo P. S. Filho, 

duas almas, mas um único Espírito, lembrando que 

melhor seria se tivéssemos em mãos um exemplar da 

sua rara & histórica 1ª. edição, de 1949. 

     

Frederico Figner (Espírito Irmão Jacob) e sua obra espiritual: 

“VOLTEI”, psicografada por Chico Xavier (FEB). 

   Evidentemente, que em relação aos fatos 

mediúnicos que dizem respeito ao que vem sendo 

apresentado literariamente por nós, poderão ser ou não 

testados por força do interesse ou não dos sérios e 

competentes investigadores da ALMA HUMANA em se 

debruçarem sob os estudos das Forças Imponderáveis 
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da Vida Maior que me dirigem e me auxiliam nesta 

tarefa do Espiritismo-Ciência, e dentro das condições 

psíquicas e ambientais que qualquer experimentação 

espiritual séria há de se subordinar.  
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Biografia da autora 

 

Prece de Cáritas 
Publicado na Internet pelo Site “Aprendizes do Conhecimento Divino” 

em 29/01/2011 e extraído pelo médium em 17/10/2012. 

Introdução à PRECE DE CÁRITAS 
   CÁRITAS era um espírito que se comunicava através 

de uma  das grandes médiuns de sua época – Mme. W. 

Krell – em um grupo de Bordeaux (França), sendo ela 

uma das maiores psicografas da História do 

Espiritismo, em especial por transmitir poesia (que se 

constitui no ácido da psicografia), da lavra de 

Lamartine, André Chénier, Saint-Beuve e Alfred de 

Musset, além do próprio Edgard Allan Poe. Na prosa, 

recebeu ela mensagens de O Espírito da Verdade, 

Dumas, Larcordaire, Lamennais, Pascal, e dos gregos 

Ésopo e Fenelon. 

   A prece de Cáritas foi psicografada na noite de Natal, 

25 de dezembro, do ano de 1873, ditada pela suave 

Cáritas, de quem são, ainda, as comunicações: “Como 

servir a religião espiritual” e “A esmola espiritual”. 

   Todas as mensagens que Mme. W. Krell psicografava 

em transe, e, que chegaram até nós, encontram-se no 

livro Rayonnements de la Vie Spirituelle, publicado em 

http://aeacd.wordpress.com/2011/01/29/prece-de-caritas/
http://aeacd.wordpress.com/2011/01/29/prece-de-caritas/
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maio de 1875 em Bordeaux, inclusive, o próprio texto 

em francês (como foi transmitido) da Prece de Cáritas. 

(Extraído da EDICEL). 

 

 
    

   Nota do médium: Segundo a médium W. Krell, em 

sua magnífica obra psicográfica “REFLEXOS DA VIDA 

ESPIRITUAL” (editada no Brasil pela CELD), a sublime 

Entidade de Cárita fora, em verdade, a personalidade 

da imperatriz Irene de Atenas, nascida no ano 752 d. 

C., em Atenas, Grécia, vindo a desencarnar, em 

martírio, no ano 803 d.C..  

   A senhora W. Krell fora uma das médiuns de Allan 

Kardec, no século XIX, e a responsável pela recepção 

das mensagens do Espírito Cárita, incluídas pelo 

Codificador tanto da “Revista Espírita”, editada porele 

mesmo, como em “O Evangelho Segundo o 

Espiritismo”.    

   Curiosamente, faz poucas semanas, isto em meados 

do mês de outubro de 2013, que a querida Benfeitora 

W. Krell, autora espiritual de algumas de nossas 
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produções mediúnicas de 2012, como consta da obra 

“CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – A Revelação do Amor”, 

pelos Espíritos William Crooks, Léon Denis, e Adolfo 

Bezerra de Menezes, me deixou informado de que ela 

mesma fora a reencarnação de Irene de Atenas. E 

que, em realidade, tal como Camille Flammarion, na 

obra “A Gênese” (de Allan Kardec), também 

psicografou, de seu próprio Espírito, as mensagens da 

sublime Entidade Cárita. 

 

Irene de Atenas 

   Uma revelação surpreendente, que com certeza 

deixará a todos, os verdadeiros amantes do amor puro 

e da paixão real por Jesus Cristo, muito emocionados e 

vivificados pelos ensinos gloriosos da Reencarnação, 

pela força indiscutível e inquebrantável do Espiritismo 

Restaurador. 
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A PREÇE 

   Chamo-me Caridade; sigo o caminho principal que 

conduz a Deus. Acompanhai-me, pois conheço a meta a 

que deveis todos visar. 
   Dei esta manhã o meu giro habitual e, com o coração 

amargurado, venho dizer-vos: Oh! meus amigos, que 

de misérias, que de lágrimas, quanto tendes de fazer 

para secá-las todas! Em vão, procurei consolar algumas 

pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: Coragem! há 

corações bons que velam por vós; não sereis 

abandonadas; paciência!       Deus lá está; sois dele 

amadas, sois suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e 

volviam para o meu lado os olhos arregalados de 

espanto; eu lhes lia no semblante que seus corpos, 

tiranos do Espírito, tinham fome e que, se é certo que 

minhas palavras lhes serenavam um pouco os 
corações, não lhes reconfortavam os estômagos. 

Repetia-lhes: Coragem! Coragem! Então, uma pobre 

mãe, ainda muito moça, que amamentava uma 

criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço 

vazio, como a pedir-me que protegesse aquele 

entezinho que só encontrava, num seio estéril, 

insuficiente alimentação. 

   Alhures vi meus amigos, pobres velhos sem trabalho 

e, em conseqüência, sem abrigo, presas de todos os 

sofrimentos da penúria e, envergonhados de sua 

miséria, sem ousarem, eles que nunca mendigaram 

implorar a piedade dos transeuntes. Com o coração 
túmido de compaixão, eu, que nada tenho, me fiz 

mendiga para eles e vou, por toda a parte, estimular a 

beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações 

generosos e compassivos. Por isso é que aqui venho, 

meus amigos, e vos digo: Há por aí desgraçados, em 

cujas choupanas falta o pão, os fogões se acham sem 

lume e os leitos sem cobertas. Não vos digo o que 

deveis fazer; deixo aos vossos bons corações a 

iniciativa. Se eu vos ditasse o proceder, nenhum mérito 
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vos traria a vossa boa ação.   Digo-vos apenas: Sou a 

caridade e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos 

que sofrem. 

   Mas, se peço, também dou e dou muito. Convido-vos 

para um grande banquete e forneço a árvore onde 

todos vos saciareis! Vede quanto é bela, como está 

carregada de flores e de frutos! Ide, ide, colhei, 

apanhai todos os frutos dessa magnificente árvore que 

se chama a beneficência.   No lugar dos ramos que lhe 

tirardes, atarei todas as boas ações que praticardes e 

levarei a árvore a Deus, que a carregará de novo, 
porquanto a beneficência é inexaurível.     Acompanhai-

me, pois, meus amigos, a fim de que eu vos conte 

entre os que se arrolam sob a minha bandeira. Nada 

temais; eu vos conduzirei pelo caminho da salvação, 

porque sou - a Caridade (o amor). - Cárita, martirizada 

em Roma. (Lião, 1861). 
 

Biografia, e nota do médium, extraída do nosso               

Livro # 3: “A RIGOR TUDO É MEDIUNIDADE” 
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________________ 

 

 

Eu sou o Caminho, a Verdade  

e a Vida. 

– Jesus (João 14,6) 

________________ 
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_________________________ 

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

verdade.” 

– Santo Agostinho                             

(354–430 d.C.) 

_________________________ 

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

O CÓDIGO SECRETO DA BÍBLIA 
 

   A coisa aconteceu por acaso. Descobriu-se 

utilizando-se técnicas de criptografia que 

acontecimentos importantes estavam presentes na 

Bíblia de forma criptografada. Passou-se então a 

investigar mais detidamente o assunto, e constatou-

se que mais e mais fatos estavam previstos de 

forma oculta na Bíblia, principalmente no TORAH, o 

Pentateuco ou os primeiros livros da Bíblia escritos 

por Moisés. O Pentágono pesquisou o assunto e 

criou-se até um programa de computador que ai 

sim revelou de forma inquestionável e 

reconhecida pelos cientistas, que de fato a Bíblia 

era um código que tinha a previsão dos 

acontecimentos futuros. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aur%C3%A9lio_Agostinho
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Chico Xavier: A Reencarnação de Abraão, Moisés, João 

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

e de Allan Kardec. 

    

   Baseado nessa descoberta, foi constatado com 

antecedência de mais de um ano, o assassinado do 

primeiro ministro de Israel, Yitzhak Rabin, e 

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

e de fato foi assassinado um ano depois de 

acordo com o que fora previsto no código 

secreto da Bíblia. 
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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 74 

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 75 livros de 

inquestionável valor doutrinário para o Espiritismo, versando de 

maneira clara, racional, e objetiva, sobre temas matemático-

transcendentais (Os Sinais & Códigos Secretos de Deus 
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no Espiritismo) que chegam a confundir até mesmo os mais 

excelentes investigadores da Reencarnação, da Mediunidade e da 

Vida Espírita, e que, à rigor, esteja suficientemente capacitada para 

verter do Mais Alto, de um só golpe, toda esta imensa quantidade 

de informações filosóficas, científicas e religiosas que fazem parte 

tanto da obra original “SÃO LUIS IX”, quanto do seu Portfólio 

São Luis IX (“A Reencarnação Programada & Múltipla na Obra São 

Luis IX”), sobre o tema da VOLTA de São Luis de França. 

 

   Por este mesmo motivo que, particularmente, nos acautelamos no 

sentido de trazer aos nossos modestos estudos o que podemos 

caracterizar como: “cruzamento de datas e acontecimentos 

matemáticos específicos” que marcaram não apenas a vida 

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

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

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

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

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

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

mesmo assunto, embora de maneira diversificada, como o exemplo 

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

Davi), num entrelaçamento aritmético assustadoramente 

perfeito com os escritos dos Profetas hebreus, dos 
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Evangelistas, de Allan Kardec e de Chico Xavier, e da 

História, facultando desse modo uma maior precisão 

numérico-circunstancial em torno da “Aritmética 

Reencarnacionista” aqui em exposição, e um mapa matemático 

perfeito indicando as suas programações reencarnatórias, mediante 

cálculos precisos, embora muito simples de serem feitos. 

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

mediúnica do nosso tarefeiro encarnado, abstração feita de sua vida 

quase apostolar, quase de insulamento e demasiadamente sofrida 

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

disposição diuturnamente, e agora na produção do presente 

trabalho, faz com que todos nós venhamos a meditar com profundo 

carinho no que os Agentes da Luz estão a lecionar da Vida Maior 

para a Vida Material de meus irmãos. 

   Por outro lado, pela surpreendente semelhança do talhe facial 

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

Filho e São Luis, como apresentado nas fotografias que ilustram 

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

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

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

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

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

como ficou evidente nos registros fotográficos 

(imagens/gravuras de época) de ontem quanto do hoje, podemos 

ficar tranqüilos em relação ao testemunho prosopográfico 

dos personagens em análise, tanto do passado quanto do 

presente (qualquer perícia mais aprofundada neste campo da 

técnica policial e criminalística deverá levar em consideração outros 

tantos aspectos de natureza Mediúnica, Médica, e forçosamente 

Matemática, como é nosso caso aqui!), configurando assim mais 

uma prova material, mesmo que circunstancial, e 

documental, particularmente em torno da “Reencarnação 

Programada da Família Real de França” do século XIII, 

assim como a do século XVII – como apresentado de maneira 
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consistente no livro: “A Reencarnação Programada & Múltipla 

na Obra São Luis IX”. 

    

     

   Segundo os nossos Amigos Espirituais, o saudoso médium Ranieri não 

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

Gutenberg, O pai da Imprensa. 

   Nota do médium: Pelo Espírito Rafael A. Ranieri, da obra “SÃO LUIS IX”, 

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

versão de 01/05/2018, em “ESSENCIALMENTE SÃO LUIS IX – 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 PRIMEIRA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelo Espírito W. Krell                              

Com  
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SEGUNDA PARTE  

W. Krell Entrevista  

“São Luis de França”  

__________ 
 

  

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

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

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

Geográfico Espiritual do nosso orbe planetário. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

natureza totalmente transcendental do projeto inicial, estarem anexados ao número 

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

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

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

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

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

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

                      

Por W. Krell 

 
_____________ 

1) Querido amigo, Vivaldo! Para nós, sempre há 

um sabor de paz e alegria quando travamos 

contato mais estreito com a sua tão gloriosa 

Personalidade (risos)... Embora, as nossas 

manifestações de carinho e respeito lhe 

tragam algum desconforto íntimo, por causa 

de sua alma generosa e humilde, você sabe 

muito bem o quanto este endosso 
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sentimental por parte de seus Mestres é de 

fundamental importância para que o 

medianeiro, aqui você, ou seja ele qual for, 

possa ainda na Terra desfrutar das alegrias 

do Reino do Amor, sincero e verdadeiro, e 

por esta razão é que já lhe perguntamos se 

há algum inconveniente para os tarefeiros da 

mediunidade, que, vez por outra, passem 

para os demais seres encarnados o conteúdo 

das informações sobre suas Vidas Sucessivas 

que por vezes lhe são oferecidas pelos seus 

Guias e Mentores da Vida Mais Alta, quando 

não percebidas de maneira espontânea por 

sua faculdade psíquica, quando o caso se 

referir a experiências realmente valorosas?!... 
 

R- Cáritas, querida! Suas palavras chegam 

sempre em tom de grande sabedoria, 

quando vemos que o interesse real é o de 

oferecer aos demais médiuns a garantia de 

que somente os terríveis obsessores é que 

gostam, adoram mesmo, ver os médiuns 

deprimidos por falta de carinho e afeto 

sincero por parte dos seus Amigos Espirituais, 

ou de quem quer que seja... Por isso, doce 

irmã, pode ser que o medianeiro seja mais ou 

menos humilde em sua maneira de tratar as 

coisas de sua vida emotiva particular junto 

aos Espíritos da Luz, mas isso não impede 

que, pelo menos, de vez em quando ele opte 

por dar “publicidade” ao tipo de relação que 
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troca com os seus Espíritos Amigos, mesmo 

porque os iniciantes da mediunidade que 

virão após eles precisam compreender que 

“os seus Guias e Mentores Espirituais 

são os seus amigos, os mais fieis e 

devotados amigos, e não obsessores 

ferrenhos” que desejam lhe ver rasgando as 

trevas do Mundo Material sem qualquer toque 

de afeto por parte dos seus Benfeitores que 

venha a lhe fortalecer na boa luta. 
 

 
 

Mesmo porque, por mais que seja 

carinhosamente apalpado (risos) pelos seus 

mentores e amigos espirituais, o médium, 

seja ele qual for, não fica isento das duras 

provações que a experiência carnal sempre 

há de lhe ofertar, para que o testemunho na 

dor lhe possa ser considerado após a sua 

partida para o Mundo Espiritual, e por esta 

razão muito simples é que acredito que os 

meus/nossos queridos leitores entendam que 

tanto eu quanto qualquer outro trabalhador 
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da mediunidade sempre sofre as amarguras e 

as infelicitações a que todos, sem distinção, 

estão sujeitos durante as incontáveis 

reencarnações: materiais, econômicas, 

afetivas, emotivas, variados problemas de 

saúde, enfim, o que não falta a cada 

medianeiro é muita “sofrência”!... (Risos),  

independentemente do amor extremo que 

lhe passem os Seres da Luz.  

_____________ 

    Muito obrigado pela sua compreensão, 

queridíssimo Vivaldo, e pelo seu imenso desejo em 

fazer sempre “um algo mais” em relação aos nossos 

modestos estudos e apontamentos, que, pela 

Bondade de Jesus, de alguma maneira haverão de 

tocar os corações e as mentes dos amigos sediados 

na Terra, que tanto quanto nós mesmos: precisam 

mais de luz do que de pão (Emmanuel/Chico Xavier, 

“O CONSOLADOR”, pela FEB). 

W. KRELL (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 02 de maio de 2018) 

   Nota do médium: A minha condição física não 

permite que façamos mais do que o que acabamos de 

apresentar. 
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Fim 
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FIM DA SEGUNDA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelo Espírito W. Krell                              

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 



         Livro # 75: ESSENCIALMENTE SÃO LUIS IX - VOL.2 – Espírito W. Krell/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
99 

Ed. e-book: 
2018 

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

   

                          André Luiz                                               Vivaldo Filho 

 

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

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

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

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

múltiplas observações, que tiram sua autoridade da concordância existente 

entre elas”. – Allan Kardec 

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

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

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

DISPONÍVEIS PARA OS INTERESSADOS: INTEIRAMENTE “GRATIS”! 

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

No Facebook: www.facebook.com/vivaldopfilho 

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

mais de 70 obras psicográficas, em E-BOOKS: Completamente: Grátis!! 

Numa série de comoventes e inspiradoras Mensagens 

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

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

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

consolam, esclarecem e animam os corações humanos, 

sempre desejosos que se encontram de transmitir aos 

companheiros encarnados na Terra: mais Amor e mais 

Carinho, mais Educação e mais Orientação, com palavras 

carregadas não somente de grandes verdades, mas, acima 

de tudo, de muita Esperança no futuro, para todos aqueles 

que já se identificam com as formosas promessas de              

Paz e Caridade de Jesus de Nazaré.                                                

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

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

No Facebook: www.facebook.com/vivaldopfilho                                  

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

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

lavra mediúnica de:  

Francisco Cândido Xavier 
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BY A FALANGE DA VERDADE 

 

    

Vivemos dia e noite sob o manto protetor dos Amigos 

Espirituais, que apenas aguardam de nós um tanto de 

confiança em Deus, em Cristo Amado, e em nossos 

Anjos da Guarda, para que possam realizar bem mais 

em beneficio de nossas existências, na Terra ou no 

Mais Além, já que, por mais que tentemos, não seremos 

capazes de nos elevar das sombras de nós mesmos 

para a gloriosa Vida Celeste, sem eles. 

André Luiz (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 02 de maio de 2018) 

BY SENHORA W. KRELL/A FALANGE DA VERDADE                                                                  

OBRA SEM FINS LUCRATIVOS – 02/05/2018. 
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