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A Reencarnação Programada & Múltipla                     

Na Obra... “São Luis IX”                                       
Uma História de Amor, de Fé, e de Espiritualidade,                                

à LUZ da Terceira Revelação Divina! 
 

 



                    Livro # 5: “A Reenc. Progr. & Múltipla São Luis IX” – Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 

 2 

Ed. e-book: 
2015-22 
 

 

  

 

 

 

 

 

Maria, Mãe de Jesus: O Retrato de Maria, que publicamos acima, à 

página de # 1 (capa), foi ditado pelo Espírito Emmanuel, através do 

Médium Francisco Cândido Xavier ao fotógrafo Vicente Avela.  

O trabalho foi realizado em 20 encontros, entre os meados de 1983, 

passando por retoques sucessivos, até se aproximar ao máximo da 

descrição de Emmanuel. 

(Fonte do texto e da imagem: Google)                                     

____________ 

Vejamos uma outra importante fonte de consulta para este fato 

precioso doutrinário do Espiritismo: 

Chico Xavier e o retrato de Maria de Nazaré 

Chico Xavier e o retrato de Maria de Nazaré - YouTube 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eoEgb4PKN2A
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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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Os Diretores Espirituais                                                              

do Médium Vivaldo P. S. Filho 
 

Veneranda (Santa Isabel de Aragão) 

Francisco Cândido Xavier 

Elizabeth d´Espérance 

Adolfo Bezerra de Menezes 

André Luiz (pseudônimo do Dr. Carlos Chagas) 

Cárita (pseudônimo de Santa Irene de Atenas) 

São Paulo (Apóstolo) 

Erasto (no lugar de Emmanuel) 

Santa Clara de Assis 

____________ 
 

 

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

 
 

"MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS - 

Relatos de um Médium Espírita" 

_______________________ 
 

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

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

_______________________ 
 

PREFÁCIO – Pelo Médium Carlos A. Baccelli 
 

MEDIUNIDADE ENTRE OS DOIS MUNDOS 
 

No campo da mediunidade, cada médium com sua 

condição receptiva, quanto cada espírito com a sua 

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

que se articula entre os Dois Mundos, na qual 

espírito e médium se complementam, por serem 

interdependentes. 

A obrigação de estudar e de conhecer compete 

tanto ao médium quanto ao espírito, pois um não 

pode, de maneira absoluta, suprir a deficiência do 

outro. 

Neste livro, que devemos ao esforço sincero do 

confrade Vivaldo, devotado seareiro da Doutrina 

Espírita, nos deparamos com inúmeras informações 

hauridas em outras fontes e experiências por ele 

mesmo vivenciadas no cotidiano de seus labores 

mediúnicos com Jesus. 

Temos certeza de que esta obra será de grande 

utilidade para todos os estudiosos do tema em 

pauta – Mediunidade –, descortinando novos 

horizontes à compreensão de muitos. 

Conforme temos dito noutras oportunidades, se o 

Espiritismo carece de ser estudado como Ciência do 

Espírito que é, a Mediunidade precisa igualmente 

ser estudada como sendo um de seus ramos mais 

importantes de especialização. 

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

requisitar, cada vez mais, a participação consciente 

e responsável do medianeiro no intercâmbio entre 

os Dois Planos da Vida. 

Sobretudo, permanece-se na expectativa de que o 

médium espírita continue fiel ao “dai de graça o que 

de graça recebestes”, pois tanto o conhecimento do 

Espiritismo quanto o exercício da mediunidade não 

fazem qualquer sentido, sem que se volte para 

nossa necessidade inadiável de renovação íntima. 

_______________________ 
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Nota explicativa por Vivaldo P. S. Filho: 

Este comentário trata-se do "Prefácio" da nossa 

primeira obra mediúnica, "MEDIUNIDADE EM DOIS 

MUNDOS/AMOR, SEXO E OS VARIADOS ASPECTOS 

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

Espíritos de Elizabeth d´Espérance, Francisco Cândido 

Xavier & Adolfo Bezerra de Menezes, prefácio este 

assinado pelo eminente médico e benfeitor 

desencarnado (cirurgião-dentista) Dr. Odilon 

Fernandes, em 23 de março de 2009, durante reunião 

íntima nas dependências do "Lar Espírita Pedro e 

Paulo", em Uberaba/Minas Gerais, companheiro das 

lides espíritas com enorme serviço prestado à causa do 

Consolador Prometido nas terras do Cruzeiro. 

Atualmente, o Espírito Odilon Fernandes, trata-se de 

um valoroso Instrutor da Vida Maior especialista em 

Mediunidade e na Vida Espiritual e autor de várias 

obras de alto valor doutrinário sobre estes temas, com 

a primeira delas pela lavra mediúnica de Baccelli 

("Mediunidade e Doutrina", IDE - Instituto de 

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

inesquecível médium mineiro Francisco Cândido Xavier. 

Quanto ao médium Dr. Carlos A. Baccelli, atualmente 

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

10 em parceria psicográfica com Chico Xavier, e 

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

o Chico, o Baccelli atualmente é considerado um                 

dos maiores biógrafos no Brasil do                                 

Apóstolo da Mediunidade. 

_______________________ 

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

basta que o interessado vá diretamente para o específico link: 

VIVALDO P. S. FILHO | mediunidade-e-jesus 

(vivaldoespiritismo17.com.br) 

https://www.vivaldoespiritismo17.com.br/bio
https://www.vivaldoespiritismo17.com.br/bio
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Allan Kardec e sua reencarnação futura como Chico Xavier. 

    

São Luis IX e sua reencarnação futura como Vivaldo P. S. Filho. 
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 ______ **** ______ 

O Presidente Espiritual da                                                     

‘Sociedade Espírita de Paris’,                    

ao tempo da Codificação Espírita com 

Allan Kardec, no século XIX.  

    

Uma das encarnações passadas do médium baiano Vivaldo P. S. Filho, 

nascido e hoje vivendo em Salvador, Bahia, Brasil. 

__ São Luis IX (9)__                                         

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

______****_____ 
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by A Falange da Verdade 

Vivaldo P. S. Filho – 30 de julho de 2015  

Em profundo Respeito & Homenagem aos 146 anos da 

desencarnação de Allan Kardec, no ano da 11ª. 

Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas,                       

OBMEP 2015. 

A nossa veneração e profundo respeito, também, ao 157º. 

Ano de Aniversário de Nascimento do Espiritismo, em 

18 de abril de 1857, com a publicação de “O Livro dos 

Espíritos”, em Paris, França. 

Tanto quando da lembrança pela passagem dos 105 anos 

de nascimento de Francisco Cândido Xavier, O Médium 

Humanista e Caridoso do Espiritismo. 

 

   Amigos e amigas! Estejam todos e todas conscientes de 

que a nossa proposta é sempre de viva Fé, de Esperança, e 

de Caridade, aliás, como não poderia deixar de ser, em se 

tratando de um Livro que prima pelo amor que devemos ter 

uns pelos outros. 

A Equipe da Verdade 
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_______________________ 

 

“Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos. 

Sinônimo de amor é amar”.  

– Zé Ramalho (“SINÔNIMOS”). 

“O cientista sério e consciente, sob pena de cometer gravíssimo erro 

diante da Humanidade inteira, e de sua própria consciência, 

jamais poderá desconsiderar qualquer hipótese de estudo e de 

investigação. 

A sua meta deverá sempre se pautar pela busca incansável e franca 

da Verdade, onde quer que ela esteja ou de que forma ela se 

apresente.”  

– Abel Gomes (Espírito)                                                                 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                       

(Salvador/BA, 14 de março de 2015)  

“E, procurando devassar o mistério de tão estupendo fato, temos 

reconhecido a evidência que o lápis é tocado pelo Espírito de um 

médico, que não faz caprichos de ocultar-se, dando 

francamente o nome que teve em vida, o que é confirmado pela 

mediunidade vidente.” 

– Adolfo Bezerra de Menezes                                                                  

(“A loucura sob novo prisma”, pela Editora da FEB) 

_______________________ 
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Carmem Miranda & Sidney Poitier. 

As imagens, quanto os pequenos extratos, apresentadas neste trabalho 

espiritual: ”A Reenc. Programada & ‘Múltipla’ na 

Obra... São Luis IX”, foram capturadas em fontes diversas da 

Internet e em obras da literatura espiritualista. Por isso, rogamos aos 

detentores de seus direitos autorais levarem em consideração que todo o 

nosso esforço aqui é, unicamente, de utilidade pública, por força da 

Caridade, por conta do sentimento de solidariedade e fraternidade, 

desprovido também de qualquer desejo, por parte do médium 

Vivaldo P. S. Filho, de aferir qualquer lucro financeiro.                                                                   

1a versão: 07/2015 by Vivaldo P. S. Filho 

2ª. VERSÃO REVISTA & AMPLIADA EM 01/2022. 

   Este Livro, que tem a Autoria Espiritual de Veneranda, 

vem complementar obras anteriores da lavra mediúnica de 

Vivaldo P. S. Filho que se referem à atual Missão do 

Espírito São Luis IX (já reencarnado no Brasil), que à 

época da Codificação foi o Presidente Esp. da Sociedade 

Espírita de Paris, orientando de mais perto os Serviços 

de Kardec junto à Falange do . 
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______________ 

NOTA ESPECIAL DO MÉDIUM: 

   Segundo os dados (virtuais) que produzimos à época 

sobre esta específica obra (de # 5, antes o # 017), a 

sua publicação em nosso se deu em 

07/2015, quando temos o backup (original), deste 

Livro (5), que foi preservado em arquivo Word para 

uma possível conferência histórica e/ou doutrinária, 

com data de 08/2015, quando para o seu backup em 

PDF, existe em meu acervo digital também com datas 

de 06 & 08/2015, que, claro, poderão vir a servir para 

alguma conferência histórica e/ou doutrinária, caso 

seja do interesse de algum pesquisador (a). 

    

As capas: da 1ª. versão, de 2015-19 & da 2ª. versão, do mês 01/2022. 

   Aqui, vamos fazendo a sua Revisão & Ampliação, 

por meio de backup original de 08/2015, segundo 

pude verificar em meu arquivo-digital!! 
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EM COMEMORAÇÃO DOS                                 

164 ANOS DO ESPIRITISMO                           

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

 

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

Espíritos em 1857. 

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

trabalho precisa continuar”... E dentro desse ritmo 

continuado de serviço empolgante e trabalho renovador, os 

nossos Benfeitores da Vida Maior dão continuidade à obra deles 

mesmos, que não pode ter solução de continuidade!... 

 Quem desejar reproduzir partes de meus livros mediúnicos, 

poderão o fazer sem impedimento algum, apenas 

solicitamos a generosidade de citar a nossa específica obra 

como a fonte de consulta. 

   Qualquer recurso que venha a ser arrecadado com a 

publicação impressa desta obra, caso isso venha a ocorrer, 

deverá ser doado integralmente à DIVULGAÇÃO DO 

ESPIRITISMO, não recebendo o autor, ou seus familiares, 

qualquer remuneração proveniente de sua venda. 
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DO MÉDIUM 

 

   Rogamos aos nossos amigos leitores que queiram nos 

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

fazer o melhor de minhas forças. 
 

 

   
 

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

 
    

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

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

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

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

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

 
                                               

   Meus irmãos de caminhada! Esta é uma regra que deve 

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

, pois não há como 

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

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

_______________ 
    

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

com o selo de “Neio Lúcio”, em outros lugares. Não se 

espantem! Sou eu mesmo, tentando imprimir novas 

modalidades à minha tarefa no trabalho e na confraternização. 

Procurem no fundo, não na superfície.” 

– Neio Lúcio 

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

 

O Médico-Amigo de Chico Xavier! 

  

Prezado amigo Vivaldo, 

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

que estão trabalhando nas Universidades. Dentre muitas delas 

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

Gerais, existem grupos estudando a Espiritualidade À LUZ DA 

MEDICINA...  

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

levantarão contra o seu livro por nele existirem obras 

polêmicas, que alguns irmãos “ainda não devidamente 

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

– ELIAS BARBOSA                                                  

(Comentário antes de sua desencarnação prematura,                                                   

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

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

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

A NOVA CIÊNCIA DA “NUMEROLOGIA ESPÍRITA” 

APREGOA NÃO APENAS A OBSERVAÇÃO FRIA E PURA 

DOS NÚMEROS E DOS CÁLCULOS NA DECIFRAÇÃO 

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

INSERIDOS NA BÍBLIA SAGRADA E NA LITERATURA 

ESPÍRITA DE ALLAN KARDEC E FRANCISCO C. 

XAVIER, PARTICULARMENTE, MAS UMA 

RACIONALIDADE TODA ESPIRITUAL, QUE ENVOLVE 

SENSIBILIDADE E SENTIMENTO, MORAL E ÉTICA, 

RELIGIÃO E RELIGIOSIDADE, QUE SÃO AS 

FERRAMENTAS IDEAIS PARA QUE POSSAMOS AFERIR A 

AUTENTICIDADE DOS FENÔMENOS DA REENCARNAÇÃO 

PROGRAMADA & “MÚLTIPLA”, PELOS PROCESSOS 

NATURAIS DA LÓGICA E DA SABEDORIA, DO 

CONHECIMENTO E DA EDUCAÇÃO, SEMPRE FRUTOS DE 

UMA MENTALIDADE SADIA, DE UM CORAÇÃO PURO,                 

E DE UMA ALMA CARIDOSA.  

     

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

(Salvador/BA, 24 de julho de 2015)                                   

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

cujas diversas partes foram tratadas 

separadamente, depois coligidas num corpo 

metódico, quando puderam ser reunidos 

materiais suficientes. Esta parte da ciência 

espírita mostra desde já que não é uma 

concepção sistemática individual, de um homem 

ou de um Espírito, mas produto de múltiplas 

observações, que tiram sua autoridade da 

concordância existente entre elas.” 

   

–  

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

1866, Introdução ao estudo dos fluidos espirituais, 

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

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

Médium Vivaldo P. S. Filho 

 

Vivaldo Filho concedendo uma entrevista à conceituada jornalista 

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

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

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

   O Espírito Allan Kardec, que é o nosso mais 

graduado Benfeitor Espiritual – muito embora ele tenha 

preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica como 

Chico Xavier, às vezes, e segundo as circunstâncias 

psíquicas que envolvem cada comunicado, ou seja, a 

depender da natureza mental e emocional do diálogo, faz 

questão de se fazer perceber com a personalidade marcante 

do grande Codificador do Espiritismo, o que naturalmente 

me deixa completamente envolvido pela emoção e pela 

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

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

Nova Ciência da “Numerologia Espírita”, se 

constitui tão somente de um simbólico apêndice, um detalhe 

mesmo, devotado ao interesse de expressar uma 

vestimenta nova, ou antes, uma roupagem atual, e 

específica, da já conhecidíssima “Numerologia”, 

reconhecendo ele o caráter muito particular, quanto muito 

valoroso, desta emblemática Ciência dos Números, que 

acreditamos, tanto eu mesmo quanto os meus amorosos 

Amigos Espirituais, ser um belo veículo de averiguação das 

ainda Desconhecidas e Grandes Verdades da Criação 

Universal, dentro das suas disciplinas particulares e 

especializadas. 

 

(Sob a orientação de André Luiz) 



                    Livro # 5: “A Reenc. Progr. & Múltipla São Luis IX” – Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 

 23 

Ed. e-book: 
2015-22 
 

 

Uma Nova “Pequena” Nota 

Especial do Médium 

   

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

e atuantes Benfeitores Espirituais da Vida Maior, embora ele 

tenha preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica 

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

circunstâncias psíquicas que envolvem o comunicado, ou seja, 

a natureza mental e emocional do diálogo que vamos mantendo, 

quanto doutrinária, faz questão de se fazer perceber com a 

personalidade do grande filósofo grego Pitágoras, o Pai da 

Numerologia, COM A INTENÇÃO DE NOS ILUSTRAR 

ACERCA DAS INÚMERAS POSSIBILIDADES DO PSIQUÍSMO 

HUMANO-ESPIRITUAL, DANDO-NOS A CERTEZA DE QUE 

OS NOSSO ESPÍRITO, ESTEJAMOS ENCARNADO OU 

DESENCARNADO, EM DETERMINADAS CIRCUNSTÂNCIAS 

E SITUAÇÕES, POSITIVAMENTE, PODEM ACESSAR O SEU 

PASSADO PRÓXIMO OU MESMO MUITO REMOTO, MESMO 

QUE ESTE PASSADO REMONTE AOS MILÊNIOS DO TEMPO 

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

intelectualizados, mas embrutecidos pela maldade, mesmo que 

temporária seja essa maldade, também tem como acessar as 

suas ou mesmo as nossas INÚMERAS memórias pregressas, 

quando, neste caso particular, procuram devassar determinados 

conhecimentos arquivados e mantidos de maneira quase 

mecânica em determinadas regiões do nosso corpo caloso que 

tenhamos assimilado no tramite natural de nossa evolução 

intelectual, levando em consideração que muitas fraquezas 

morais e emocionais que aparentemente já foram esquecidas 

por nós também possam ser de seus interesses, imediatos ou 

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

apresentado pela Nova Ciência da “Numerologia 

Espírita”, segue apenas o ritmo natural da Evolução do 

Conhecimento, que está sempre sujeito a novas interpretações 

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

sem que haja a absoluta necessidade de lhe reformular os 

conceitos básicos. 

 

   Neste nosso caso, apenas apresentamos uma roupagem 

atual, num competente corpo de Doutrina Decifratória, da 

eficiente Numerologia de Pitágoras, reconhecendo, ele, o 

caráter muito particular, quanto muito valoroso, desta Ciência 

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

do grande Instrutor EMMANUEL, pela psicografia de Chico 

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

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

 ___________ 

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

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

obra mediúnica: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – A Revelação do 

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

apresentamos uma importantíssima opinião do grande 

médium Chico Xavier sobre o tema da Numerologia: 

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

Reencarnação Programada, ou seja, aquela seguindo 

princípios de origem Superior, atentem para a importância do 

extrato que retiramos da obra “Chico Xavier: encontros no 

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

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

traz uma verdadeira pérola de Emmanuel (por Chico Xavier) 

para uma melhor compreensão de nossos apontamentos à luz 

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

informações acima, lembrando ainda que o extrato a seguir foi 

encontrado dias após a elaboração do texto acima. Vejamos: 

P – Pessoalmente, e por experiência própria, acredito na 

influência dos números na vida das pessoas, ou da 

comunidade. A Bíblia contém citação freqüente de certos 

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

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

dado setenta vezes sete, o Apocalipse cita o número 7 

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

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

em si um mundo vasto de significações, que demanda estudos 

adequados com a supervisão de especialistas do assunto. Não 

disponho de elementos para confirmar ou negar as assertivas 

das autoridades que se manifestam nessa área de 

investigações espiritualistas. Guardo, porém, a convicção de 

que, em nosso renascimento já trazemos, por inspiração dos 

Benfeitores Espirituais que nos assistem, a influência dos 

números de que estejamos necessitados para que a vida nos 

conceda o melhor que sejamos dignos de receber. E isso 

acontecerá, até que possamos conquistar a numerologia como 

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

médium: Os grifos são meus. 
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_____________________ 

 

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

confirmação da verdade.” 

– Santo Agostinho (354–430 d.C.) 

_____________________ 

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

Me constrange pensar que os nossos amigos do moderno 

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

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

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

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

(Salvador/BA, 04 de dezembro de 2015) 
 

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

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

gota de luz ou cada rastro de sombra que tenha semeado 

ao longo de seu próprio caminho. 

– Emmanuel                                                  

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                         

(Salvador/BA, 12 de março de 2014) 
 

Por mais confiável que seja a fonte de pesquisa, 

jamais poderá ser a única. 

Espírito Allan Kardec                                      

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

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

vida física atendem aos seus deveres com exatidão, retomam 

pacificamente os domínios da memória, tão logo se 

desenfaixam do corpo denso, reentrando em comunhão com os 

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

continuidade do serviço de aperfeiçoamento e sublimação que                   

lhes diz respeito.” 

- Instrutor Druso 

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

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

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

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

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

comentário do benfeitor Druso é nosso). 

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

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

muito próxima da realidade a que está subordinado os variados 

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

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

Salvador/BA, 19 de junho de 2014 

“Continuando a nos apoiar na observação, fazemos filosofia experimental 

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

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

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

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

e sempre se esforçará por preencher as lacunas que possam 

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

apogeu da verdade absoluta.” 

– Allan Kardec 

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

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

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

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

LIBERDADE, COMO O PRÓPRIO SENHOR NOS CONDIZIU HÁ MAIS 

DOIS MIL ANOS ATRÁS, PELA SUBSTÂNCIA ETERNA DA MENSAGEM DO 

EVANGELHO. 

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

NO SEU FRONTISPÍCIO: 

... 

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

INADIÁVEL DE RECOSNTRUÇÃO DE NOSSAS MÚLTIPLAS 

PERSONALIDADES, QUE AINDA TEIMAM EM CONTINUAR SE 

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

DE SELVAGERIA, DE CORRUPÇÃO E DE PROFUNDO EGOÍSMO, DE 

DISCORDIA E DE INSANAS MAUDADES, QUE SE MANIFESTAM ATRAVÉS 

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

EXTERNO OU PELO UNIVERSO INTEIRO, NO QUAL SE COSNTITUE O 

NOSSO PRÓPRIO ESPÍRITO, CRIADO TODO IMORTAL E 

COMPLETAMENTE LUZ, ASSIM COMO O NOSSO PAI CELESTIAL: 

SEREMOS (REALMENTE!) FELIZES!!! 

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

 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis) & Maria Isaura (Branca de Castela), no 

seu Lar, em Salvador/BA, no dia 21 de abril de 2019.  

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 me lecionou durante a minha atual 

existência, quando neste ano de 2019 completo 55 anos de vida. 
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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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___________ 

 

Minha amada mãezinha Maria Isaura, quando do comecinho da 

pandemia de covid-19, no primeiro semestre de 2020, aqui em                  

nosso Lar sendo fotografada.                                                                                              

___________ 
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_________________ 

O Espírito Dr. Inácio Ferreira Interpreta a 

DeCodificação Espírita 

 

   A nada mais é do 

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 

dos Céus as claridades dos , 

invariavelmente, inseridos em todo o ecossistema de vida planetária, 

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

Devassemos a intimidade da maneira matematicamente correta, 

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

Cândido Xavier, especialmente estas, pela própria natureza dos 

seus inquestionáveis méritos mediúnicos quanto científicos, 

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

    

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

encarnados no mundo possam se balizar da melhor maneira possível 

diante das inumeráveis incógnitas dos Mundo Ocultos e do Plano 

Material, também. 

 

   Não temos dúvidas de que todo o nosso labor mediúnico, 

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

do nosso meio doutrinário, pois se consideramos o Espiritismo 

uma Doutrina fundamentalmente Evangélica, não podemos nos 

esquecer que o grande Allan Kardec a conduziu também 

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

pinçado do nosso Livro # 16: “ELVIS & AMIGOS 

VOL.2”, com a devida adaptação para este Livro de 

Veneranda com Espíritos Amigos.  
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______________ 

NOTA ESPECIAL DO MÉDIUM (Reprise): 

   Creio, que valha a pena a gente destacar o grande 

Serviço Espiritual que este inestimável Benfeitor da 

Vida Maior tem executado pelas faculdades psíquicas 

do Dr. Carlos A. Baccelli, que, além de ser um 

respeitado médium psicografo, de Uberaba/MG, é 

também, senão um dos maiores, o maior de todos os 

biógrafos do Cisco de Deus: Francisco C. Xavier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Livro # 5: “A Reenc. Progr. & Múltipla São Luis IX” – Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 

 38 

Ed. e-book: 
2015-22 
 

SUMÁRIO 
______________ 

 

APRESENTAÇÃO # 1 (Inácio Ferreira).................................34 

APRESENTAÇÃO # 2 (Allan Kardec)....................................41 

APRESENTAÇÃO # 3 (Veneranda)......................................46 

 

PRIMEIRA PARTE............................................................85  

Cap. 1 Beth Gralbe................................................................76 

Cap. 2 Marilyn Moroe............................................................94 

Cap. 3 Matin L. King............................................................100 

Cap. 4 Johon F. Kennedy....................................................104 

Cap. 5 Charles Aznavour....................................................100 

 

SEGUNDA PARTE...........................................................116 

Cap. 6 José H. Pires............................................................118 

Cap. 7 Hernani G. Andrade.................................................148 

 

TERCEIRA PARTE..........................................................172 

Cap. 8 Inácio Ferreira.........................................................174 

Cap. 9 Cárita.......................................................................182 

 

QUARTA PARTE.............................................................205 

Veneranda Entrevista São Luis IX...................................207 

 

QUINTA PARTE...........................................................378 

Cap. 10 Veneranda..........................................................380 

Cap. 11 Elizabeth Montomery..........................................390 



                    Livro # 5: “A Reenc. Progr. & Múltipla São Luis IX” – Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 

 39 

Ed. e-book: 
2015-22 
 

Cap. 12 Eleanor Pawell....................................................429 

Mensagem Final (Teresa de Caucutá)............................473 

______________________ 

     

A Reencarnação no Brasil: 

Mediunidade & Reencarnação 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Livro # 5: “A Reenc. Progr. & Múltipla São Luis IX” – Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 

 40 

Ed. e-book: 
2015-22 
 

 

 

 

 

 

As Apresentações Iniciais                    

dos Espíritos de Luz 
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Na cidade de Lião, na Rua Sala 76, nasceu, no dia 3 de outubro de 1804, aquele 

que celebrizaria sobre o pseudônimo de Allan Kardec, de tradicional família 

francesa de magistrados e professores, filho de Jean Baptiste Antoine Rivail e 

de Jeanne Louise Duhamel. Batizado pelo padre Barthe, a 15 de junho de 1805, 

na igreja Saint Denis de la Croix-Rousse, recebeu o nome de                                   

Hippolyte Leon Denizard Rivail. 

Allan Kardec | União Espírita Mineira (uemmg.org.br) 

https://www.uemmg.org.br/allan-kardec
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Apresentação # 2 

______________ 

 

    Se já te comportas como um verdadeiro Homem 

de Bem, segundo a nossa Mensagem Espírita, 

compreendes, caro irmão e irmã, que necessitas, 

também, de vivenciar a pureza-real das inúmeras 

“imagens” que projetas diante de ti e ao teu redor, e 

dos teus irmãos e irmãs de luta pela própria 

existência, sem perda de tempo, isso ocorrendo a 

partir de dentro de ti mesmo, para que a tua história 

não seja marcada pelos que te observam a conduta 

como aquele ou aquela que somente ofusca, sem 

essencialmente brilhar ou fazer brilhar. 
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   O mundo terreno precisa, sim, de coragem, mas 

também de verdades. 

   Sob hipótese alguma, minha gente, não podemos 

viver uma realidade fracamente sincera sem que, 

necessariamente, iluminemos o próprio coração 

com tudo aquilo de Bom, e de verdadeiramente Belo, 

que, aparentemente, mostramos ou apresentamos 

ser. 

   A Verdade de Deus, meus filhos (as), não 

compactua, de forma alguma, com a esperteza do 

vosso mundo. 

   Sejamos, sim, prudentes, como o próprio Cristo 

nos ensinou. 

   Mas, também, sejamos muito simples, ou seja, 

verdadeiramente honestos, como Ele mesmo nos 

orientou, viveu, e continua vivendo, pelo bem dEle 

mesmo e, fundamentalmente, pelo nosso!!... 

   Somos todos e todas Aprendizes do Evangelho, 

pelo menos em relação aos que já abraçaram a ideia  

Cristã, por isso que devemos caminhar como seres 

que buscam não somente o bem-estar material, mas 

o bem-estar espiritual, que alegra e felicita a vida 

com o toque do Amor, que não envergonha e nem 

maltrata!!... 

 Allan Kardec (Espírito)                             

Vivaldo P. S. Filho (médium)                         

(Salvador/BA, 27 de julho de 2015, às 05hs49min) 
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______________ 

Nota do médium em 12/01/2022: 

   Eu pessoalmente não posso esconder em nem tão 

pouco negar, que uma Mensagem do Espírito Allan 

Kardec, vida dele mesmo, é sem dúvida uma grande 

bênção para o meu coração, por tudo de bom que ele 

próprio representa para a Elevação da Humanidade, 

de uma maneira geral, particularmente para o 

Cristianismo, visto que o Espiritismo é, sem dúvida, 

a continuação do pensamento de Jesus, ou a sua 

melhor Interpretação, visto que os 

vem do Mais Alto para nos dar uma claridade a mais 

a respeito do que o Mestre Divino nos legou há mais 

de 2000 mil anos... 

 

Estudem também o Livro de # 95, lembrando que até esta época 

não havíamos ainda iniciado as Decodificações da “Bíblia 

Sagrada”, pela tradução de JOÃO FERREIRA DE ALMEIDA,              

algo que só viemos a fazer a partir do Livro de # 135.  
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   Por isso, com todo o respeito, posso assegurar de 

todo o coração que não adianta este ou aquele outro 

(a) espírita mais ortodoxo ficar franzino o seu 

senho em relação ao que eu vou modestamente 

psicografando, crendo estes e/ou estas que Allan 

Kardec seria algum tipo de divindade que estivesse 

inacusável aos médiuns espíritas da atualidade, por 

exemplo, segundo eles e/ou elas, pouco capacitados 

doutrinariamente, por exemplo, para recepcionar o 

seu pensamento esclarecido e bondoso. 

   Seja como for, vou trabalhando segundo a minha 

condição de carteiro Entre os Dois Mudos... 
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Esta, trata-se de Santa Isabel, que Chico Xavier 

revelou ser Veneranda, uma Ministra da                     

Cidade Espiritual ‘Nosso Lar’. 
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Apresentação # 3 

______________ 

Em Defesa do Evangelho! 

    
 

Jesus, Allan Kardec e Chico Xavier: “O Consolador Prometido”. 

 

___________________ 

“Não vos admireis da lição deste dia. Quando veio, o Batista 

procurou o deserto, nutrindo-se de mel selvagem. Os homens 

alegaram que em sua companhia estava o espírito de Satanás. 

A mim, pelo motivo de participar das alegrias do Evangelho, 

chamam-me glutão e beberrão. Esta é a imagem do campo 

onde temos de operar. Por toda parte encontraremos 

samaritanos discutidores, atentos aos êxitos e referencias do 

mundo. Observai a estrada para não cairdes, porque o discípulo 

do Evangelho não se pode preocupar senão com a vontade de 

Deus, com o seu trabalho sob as vistas do Pai e com a 

aprovação da sua consciência”. 

– Jesus                                                                                               

“Boa Nova”, Cap. 17, Jesus na Samaria, Humberto de Campos, por                

Chico Xavier, 3ª. edição especial, Editora da FEB, 2008).                       

___________________ 
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      Meus caros irmãos e irmãs!  

   Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre a nos 

consagrar ofertas de bênçãos e alegria, pelo serviço inadiável 

de nossa reforma íntima. 

   É mesmo de aterrorizar qualquer coração, pelo 

menos os dos mais delicados e sensíveis aos destinos 

do Homem, o grande conflito de interesse que 

atualmente se manifesta, de maneira despudorada, 

no seio das sociedades modernas. 

   Lamentavelmente, os Benfeitores da Vida Eterna 

ainda tem de se manifestarem no seio do mundo 

material com a desconfortável tarefa de alertar 

aos amigos (as) sediados no corpo físico o quanto 

estão todos, ou quase todos, a se precipitarem num 

redemoinho de loucas paixões, que, mais à frente, 

bem logo à frente, tão logo se deparem com a 

“morte” do corpo sensorial, haverão de lhes envolver, 

por tempo indeterminado na contagem dos homens 

de carne, nos fluidos miasmáticos de planetas ainda 

profundamente atrasados, senão, completamente 

descaracterizados da condição humanóide, como a 

entendem os amigos (as) da Terra. 

   Não podemos crer que a parcela total de nossos 

amigos do globo terreno esteja transitando pela faixa 

de pensamento da animalidade. 

   Somos de parecer, que alguns, pelo menos, alguns 

poucos, ainda que de maneira muito singela, tem se 

esforçado em nutrir a própria alma desarmonizada 

com as doces claridades da , pelo 
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estudo do Evangelho do Senhor Jesus  e pela entrega 

pessoal de todos os “seus” bens terrenos, sejam eles 

materiais ou espirituais (as qualidades aquinhoadas 

no decorrer das suas existências passadas), aos que 

verdadeiramente mais sofrem e mais lutam por uma 

migalha, que seja, sim, de nosso amor e de nosso 

conforto. 

   Os Amigos dos Planos Invisíveis foram muito felizes 

na confecção desta obra, toda sentimental... 

, pois que, apesar do seu caráter 

eminentemente educacional, como forma de 

ilustrar as mentes humanas do valor inalienável da 

vivência Cristã, tendo como exemplo a vida apostolar 

do benemérito , traz em 

seu conjunto de Mensagens uma proposta totalmente 

inovadora para a Ciência-Espírita, que é a de 

formular novos métodos de análise, de estudo, e 

de observação, tudo com vistas ao crescimento de 

todos, à divulgação, e à promoção da mensagem de 

Jesus que diz claramente: “A CANDEIA NÃO DEVE 

FICAR SOB O ALQUEIRE”. 

   E podemos assegurar a cada um dos amigos e 

amigas, que 

, pois 

por intermédio de cada simples cálculo, de cada 

minúcia aritmética, seja na Obra Básica da Terceira 

Revelação, por Allan Kardec, nos princípios de Amor, 

de Justiça, e de Caridade, na obra mediúnica e sem 
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precedentes de Francisco Cândido Xavier, ou nos 

contos mágicos da Revelação Divina, no contexto do 

Antigo e do Novo Testamentos, os “CÓDIGOS” 

SECRETOS DO TODO-MISERICORDIOSO vão sendo 

devidamente Decifrados, ou matematicamente 

Decodificados, isso pelas mãos abençoadas de um 

Santo, quando, mesmo na condição de um simples 

homem reencarnado, desprovido de qualquer tipo de 

regalia das forças e dos poderes transitórios do 

mundo passageiro, tem sido testemunha dos mais 

impressionantes movimentos das Forças do Espírito 

de Deus, já que, por sua poderosa faculdade 

mediúnica, tem observado como o Mundo Oculto se 

projeta e se dissemina por sobre, e por entre, a vida 

cotidiana das criaturas encarnadas, seja através das 

constantes precipitações da Natureza Material ou por 

intermédio das convulsões atmosféricas da Natureza 

Espiritual, num mar intenso e contínuo de imagens, 

de irradiações, de fluidos, de magnetismo, de 

eletricidade, e de força.  

   Não temos a pretensão de agradar ou mesmo de a 

convencer a todos (as). Isto, num contexto tão 

dicotômico quanto o da natureza psicológica das 

personalidades encarnadas, particularmente entre as 

que transitam pela comunidade dos adeptos do 

Espiritismo, ainda tão carregadas de vaidades, seria 

mesmo um contrassenso, mas é certo que algumas 

mentalidades, estas mesmas, bem mais dispostas ao 

entendimento sadio para com as coisas sagradas do 

Eterno, haverão de se alegrar e de se entreter com 
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as Novas Revelações, pois na mente de cada um 

destes irmãos e irmãs de sincera boa vontade já se 

encontram os germes da Vida Perfeita e da Vida com 

o Cristo, o Grande Semeador do Mundo. 

   Faremos uma pequena introdução da Obra Original 

a partir das anotações do Evangelista Lucas.  

   Mas, por que em São Lucas?  

   Exatamente, por ter sido ele, o Lucano, uma das 

reencarnações passadas de nosso estimadíssimo 

médium Vivaldo P. S. Filho (ao mesmo tempo em que 

também envergou a indumentária carnal do querido 

Apóstolo Filipe, numa Reencarnação Múltipla, como 

devidamente foi Decodificada pelos seus Autores 

Espirituais, num Estudo muito bem documentado em 

“SÃO LUIS IX” (EM 3 VOULUMES), e que traz, em 

seu conjunto de anotações evangélicas, um quadro 

perfeito de evidências matemáticas-CHAVES de 

que tanto um, Lucas, quanto o outro, Vivaldo, são, 

sim, as mesmas personalidades atemporais, Espírito 

milenar devotado ao cumprimento das Leis de Deus, 

embora uma ou outra queda pontual no decorrer das 

existências seculares, aliás, esta é uma situação 

muito (anti)natural de acontecer durante qualquer 

experiência reencarnatória no seio muito duro e                      

agressivo da Terra Material (5ª. Esfera). 

   Antes de darmos continuidade às nossas reflexões 

em torno da obra que versa sobre as 

, do século 

XIII, com maior ênfase para a figura ímpar do Rei 
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São Luis IX, o Diretor das Atividades Espirituais de 

Allan Kardec na “Sociedade Espírita de Paris”, 

busquemos meditar um pouco nas seguintes 

passagens do Livro de Isaías, na Bíblia, e vejamos 

se as ordinárias ocorrências que dizem respeito ao 

apostolado espiritual de São Luis IX, dentro deste 

concerto maravilhoso de homenagens e memórias, 

reflexões e lembranças, não estão naturalmente 

dentro do Esquema simbólico de veneração e de 

respeito, gratidão e louvor no qual todos nós estamos 

atrelados, uns diante dos outros (as), e todos nós, 

invariavelmente, diante do Supremo Criador da 

Vida?!... 

 



                    Livro # 5: “A Reenc. Progr. & Múltipla São Luis IX” – Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 

 53 

Ed. e-book: 
2015-22 
 

____________ 

   Tomemos do Capítulo de # 10 de Isaias (o 

dia do nascimento de Vivaldo P. S. Filho), os 

seguintes versículos, por J.F.A.... 

 - 7 Ela, porém, assim não pensa, 

o seu coração não entende assim; 

antes, intenta consigo mesma destruir e  

desarraigar não poucas nações. 

- 10 O meu poder atingiu os reios dos ídolos, ainda 

que as suas imagens de escultura eram melhores do 

que as de Jerusalém e do que as de Samaria. 

- 17 Porque a Luz de Israel virá a ser como fogo; 

e o seu Santo, como labareda, que abrase e 

consuma os espinheiros e os abrolhos da Assíria, 

num só dia. 

  Lembremo-nos de que... O # 7 é o mês (julho) de 

nascimento de Vivaldo P. S. Filho, e o # 10 é o dia 

de nascimento dele...  

____________ 

   Nota do médium em 13/01/2022: Lembremos que 

por esta época, a do Livro de # 5, a da sua produção & 

divulgação em meu ‘Site Espírita’, não havíamos 

iniciado ainda as Decodificações da “Bíblia Sagrada” 

pela tradução de JOÃO FERREIRA DE ALMEIDA, algo 

que só viemos a fazer a partir do Livro de # 135, e 

como foi (re)feito acima.  

____________ 
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   Considerando o contexto da sua época, vemos que 

Deus pretendia debelar com o seu fogo os propósitos 

sinistros de todas aquelas nações que tinham como 

o único desejo a idolatria das imagens-pagãs, que 

podemos entender unicamente como as coisas do 

mundo passageiro (corrupto e corruptor), que de 

alguma maneira se camuflava por entre imagens 

fictícias, sem valor moral algum em si mesmas, como 

as riquezas acumuladas de maneira injusta e indébita 

e ao preço do sofrimento e da angustia das viúvas e 

dos órfãos (Is 10:2), por exemplo, não contrariando, 

em hipótese alguma, os nossos Estudos de agora, já 

que todo o nosso esforço é o de não somente admitir, 

de uma forma positiva, enfim, de assegurar, de 

maneira aritmética, a 

, isto ocorrendo por meio 

de fatos & dados que estão entranhados entre a 

própria narrativa Cristã, por exemplo, como também 

oscular no coração de cada um de vocês, os nossos 

irmãos (ãs) do solo material, o valor do carinho e da 

ternura, do respeito, e da afetividade, com que 

devemos nutrir os nossos mais sinceros ideais de 

Fraternidade, de Solidariedade, e de Gratidão, já 

que, no ápice do terno amor que devemos nos 

devotar uns para com os outros, está o Deus de 

Bondade, o Pai Celestial que nos criou e deu a Vida, 

Eterna e Imperturbável. 

   Assim como Deus enunciou por intermédio do 

, o que vemos se perturbando, ou 

sendo perturbada, tanto ontem como agora, nada 



                    Livro # 5: “A Reenc. Progr. & Múltipla São Luis IX” – Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 

 55 

Ed. e-book: 
2015-22 
 

mais é que a nossa própria consciência, diante do 

nosso continuado descaso e/ou esquecimento de 

suas Leis Perfeitas e Imutáveis. 

   E dentro desta mesma naturalidade das Leis 

Supremas da Vida, recorramos agora às anotações 

de , no Capítulo... GRANDES 

TRIBULAÇÕES (21:5-28), tomando como fonte de 

consulta o “Novo testamento”, pela tradução do 

original do grego, por Haroldo Dutra Dias (em sua 

1ª. Edição, Conselho Espírita Internacional, 2010), 

obedecendo ao mesmo Esquema de fáceis cálculos 

matemáticos-CHAVES e de números-CHAVES pelos 

quais estão atrelados todo o Serviço de Decodificação 

dos 

dentro do universo de Revelações Espirituais dos 

Livros Sagrados, configurando-se, aqui, em mais 

uma prova do que temos insistido, de que: A VOLTA 

do Cristo Amado ocorrerá numa Nova Genealogia, 

a partir do meio para o final do Quarto Milênio da 

Era Cristã, e num Corpo Fisiológico elaborado com 

os caracteres genéticos básicos da 

 do século XIII, quando foram consumidos 

séculos e séculos de trabalho, esforço, e serviço, por 

parte dos Sublimes Agentes Espirituais que estão 

encarregados de seguir cada passo dos integrantes 

deste cortejo luminoso de Almas-Afins, embora, 

neste mesmo Capítulo de # 21, possa parecer que 

o Senhor virá espiritualmente: “numa nuvem, com 

poder e grande glória.” (  21:27).  
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   Segundo entendemos por aqui, a sua descida será 

vista por “alguns” (e não por todos: “Então, se verá 

o Filho do homem vindo numa nuvem, com 

poder e muita glória”, já segundo a tradução por 

João Ferreira de Almeida!!), pelos que tiverem olhos 

para ver e coração para senti-Lo.  

   O sentido exato das palavras fica mais ou menos 

encoberto por uma nuvem de enigmas... Alguns 

poucos, pelo menos aqueles e aquelas que já estão 

mais entrosados com o verdadeiro espírito das 

palavras, é bem certo, poderão perceber a descida 

do Filho do homem, pela visão clarividente, mas a 

sua materialização, ou a sua corporificação, no seio 

da Humanidade futura se fará decididamente pelas 

vias naturais da sua própria divina Reencarnação 

Programada, claro que de acordo às especializações 

a que estarão sujeitos os nascimentos daqui a, mais 

ou menos, 2.500 anos.  

____________ 

   Mas, vejamos se não se trata mesmo de algo 

miraculoso, quando passamos a somar cada um dos 

números (CÁP. + VERS.) deste específico episódio 

de São Lucas (A vinda do Filho do homem) ... 

(21:25-28): 

- 21 + 25 + 26 + 27 + 28 = 127.  

   E a partir daí, claro que poderemos produzir outros 

eventos Evangélicos que nos coroam a tarefa pela 

, assim... 



                    Livro # 5: “A Reenc. Progr. & Múltipla São Luis IX” – Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 

 57 

Ed. e-book: 
2015-22 
 

   Num primeiro plano, temos... os dados-CHAVES 

daquele que, a rigor, vem disseminando, física e/ou 

psiquicamente, os elementos hereditários para a 

Nova Genealogia de Jesus, assim... 

   Nos # 1 & 7, temos o # 17... 

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

P. S. Filho (São Luis IX). 

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

S. Filho (São Luis IX). 

____________ 

 

Vivaldo, em 06/02/2021 
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E a situação-CHAVE segue!!... 

 

- Numa contagem de ida, levado em consideração 

tão somete o seu título, (A vinda do Filho do 

homem), temos a palavra-chave... vinda, que cai 

na palavra de # 2. 

- Numa contagem de volta, levado em consideração 

tão somete o seu título, (A vinda do Filho do 

homem), temos a palavra-chave... vinda, que cai 

a palavra de # 5. 

   Então... 2 + 5 = 7. 

- Temos... 7 (da ida + volta) + 21 (o # do Capítulo) 

+ 27 (o # do seu versículo) = 55...  

   Pois bem, minha gente, nos # 5 + 5, temos... O 

elemento de # 10, o exato dia (10), do nascimento 

de Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX), enquanto no # 

7 (original), temos... O exato mês (7) de julho, do 

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

não é isso aí mesmo?!... 
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____________ 

   A nossa conta fecha perfeita, tão perfeita quanto é 

perfeito o desejo do Senhor para que busquemos a 

Verdade, solucionando primeiramente as nossas 

própria e imensas imperfeições do coração, na 

maior parte dos casos, havidos pelos prazeres do 

mundo carnal, e, quase nunca, em sintonia com os 

apelos da Vida Superior. 

   Quanto aos devotos da Verdade que se sentirem 

dispostos a efetuarem novos cálculos, dentro deste 

mesmo episódio insólito da Rromessa/Revelação de 

Jesus Cristo para o futuro da Humanidade terrena, 

asseguramos que haverão de se espantar com a farta 

oferta de evidências-CHAVES que consubstancia as 

nossas Revelações de agora, tendo o Evangelista 

Lucas sido inspirado pelo Mais Alto no interesse de 

que agora, em pleno século 21, pudéssemos reter na 

retina da própria alma os quadros inquestionáveis de 

. 

   Existe uma pergunta que naturalmente todos e 

todas estarão se fazendo:  

   - Quem terá sido no passado remoto da vida 

planetária o , para que agora 

viesse a ser considerado, por assim dizer, o epicentro 

da Nova Genealogia do Cristo?  

   Estudemos os Livros pelo Vivaldo e veremos!! 
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_________________ 

   

Elvis Presley (O Rei do Rock) & Vivaldo P. S. Filho (O Rei Luis IX) 

“Eu não sou Rei. Cristo é o Rei.                                        

Eu sou apenas um cantor.”  

― Elvis Presley 
Fonte: http://kdfrases.com                                                                   

_________________ 

 

http://kdfrases.com/frase/123674
http://kdfrases.com/frase/123674
http://kdfrases.com/autor/elvis-presley
http://kdfrases.com/
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____________ 

17 3 3 38

   E num Estudo primoroso sobre A GENEALOGIA 

DO CRISTO, tanto em , como em , os 

Benfeitores da Vida Maior procuraram traçar um 

paralelo matemático entre as ocorrências, tanto 

numa como na outra versão existente sobre o 

assunto, que tem levado inúmeros historiadores da 

Bíblia a se colocarem de prontidão, uns contra os 

outros, crendo, cada um deles e delas, estarem 

diante de um fato insolúvel, como se todo o Esquema 

apresentado pelos Autênticos Mestres da Revelação 

Divina (em Mateus 1:1-17 e em Lucas 3:23-38) 

não passasse de um intrincado quebra-cabeças, 

mormente configurando-se num amontoado de 

códigos e sinais (aparentemente de significação 

teológica), embora a participação incontestável das 

quatro figuras femininas (Tamar, Raabe, Rute e Bete-

sabá) estarem em acordo com o ideograma 

composto por ambas as figuras ilustres e santas do 

Novo Testamento. 
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____________ 

   Mas, antes de avançarmos um pouco mais nestas 

novas reflexões Literárias, façamos aqui um breve 

parênteses para, que juntos, possamos conhecer e, 

claro, reconhecer a profundidade do que estamos 

lidando pela , assim... 

(em Mateus 1:1-17 e em Lucas 3:23-38) 

   Temos os seguintes dados & fatos, em Lucas: 3 

+ 3 + 3 + 8 = 17. 

   Que podemos deduzir assim... 

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

P. S. Filho (São Luis IX). 

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

S. Filho (São Luis IX). 

____________ 

   E mais, agora em Mateus & Lucas... 

- 4: (dos # 1 + 1 + 2): O exato mês (4) de abril do 

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

- 8 (dos # 1 + 7): O exato mês (8) de agosto da 

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

___________ 

CONTRA FATOS & DADOS                                            

NÃO HÁ ARGUMENTOS!! 
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________________ 

   Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? 

   “Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há 

efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não 

é obra do homem e a vossa razão responderá.” 

         Para crê-se em Deus, basta se lance o olhar sobre as coisas 

da Criação. O Universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da 

existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e 

avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. (A nota é de Allan 

Kardec). (Os grifos são nossos). 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 4, 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.                                        

________________ 

   Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a 

formação primária a uma combinação fortuita da 

matéria, ou, por outra, ao acaso? 

   “Outro absurdo! Que homem de bom senso pode 

considerar o acaso um ser inteligente? E, demais, 

que é o acaso? Nada.” 

       A harmonia existente no mecanismo do Universo patenteia 

combinações e desígnios determinados e, por isso mesmo, 

revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao 

acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode 

produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso 

inteligente já não seria acaso. (A nota é de Allan Kardec). 

(Os grifos são meus). 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 8, Provas da existência 

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

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

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                                      

_______________ 
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   O certo, é que na obra original foi apresentado um 

especialíssimo conjunto de dados e informações que 

consubstanciam o cumprimento da tarefa missionária 

de cada uma destas (4) maravilhosas mulheres 

bíblicas, atualmente reencarnadas no solo do planeta 

material, com a exceção de Ruth (D´Espérance), 

que já retornou ao Plano dos Imortais, com a singular 

missão do Espírito São Luis IX, agora, no século 21, 

na personalidade transitória do médium Vivaldo, 

missão de natureza Genética, Mediúnica, Sexual, e 

Familiar, concorrendo com cada uma delas, como 

numa verdadeira teia de pura Espiritualidade, com o 

que já podemos com tranquilidade denominar como 

A Nova Genealogia do Cristo.  

____________ 

   Nota do médium em 13/01/2022: Lembremos que 

por esta época, a do Livro de # 5, a da sua produção & 

divulgação original em meu ‘Site Espírita’, eu ainda não 

tinha uma maior informação das múltiplas encarnações 

de Ruth, por isso devemos levar em consideração que 

aqui a nossa Veneranda dá somente pinceladas daquilo 

que, algum tempo mais tarde, veio a me Revelar pela 

mediunidade. 

   De minha parte, somente tenho tido motivos de 

alegria por verificar como os 

tiveram tão gracioso empenho para produzirem, no 

decorrer dos milênios da Terra, tão intensa carga de 

Sinais que, a rigor, dizem respeito a nossa melhoria 

como Espíritos Imortais.  
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____________ 

 

____________ 

   Para cada uma destas enigmáticas mulheres das 

páginas bíblicas, foi montado um particular Esquema 

aritmético, muito singular, no qual, por assim dizer, 

formaliza o encontro de Almas Afins e Almas Gêmeas 

(no caso de Vivaldo & D´Espérance) que tem se 

buscado no decorrer dos milênios, com a sua sincera 

vontade de crescer e de continuar Evoluindo para o 

Deus Todo-Misericórdia, que nos consagra o tempo e 

oportunidades inúmeras no decorrer de nossas 

existências materiais sobre o solo abençoado da 

Terra, por exemplo, ou no Além, para que, todos e 

todas possam voltar ao seu Seio...  

____________ 

CONTRA FATOS & DADOS                                            

NÃO HÁ ARGUMENTOS!! 



                    Livro # 5: “A Reenc. Progr. & Múltipla São Luis IX” – Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 

 66 

Ed. e-book: 
2015-22 
 

   

O Apóstolo Filipe e sua reencarnação como Vivaldo P. S. Filho. 

   

O Evangelista Lucas e sua reencarnação como Vivaldo P. S. Filho. 

A Reenc. Programada & Múltipla: Na Obra “São Luis IX”. 
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  ____________ 

   E quem se debruçar sobre as páginas de nossa 

obra original, verão que além de Vivaldo P. S. 

Filho/São Luis IX ter envergado a indumentária 

carnal de Lucas e Filipe (O Novo Testamento), ele 

também fora a personalidade enigmática de Boaz, o 

amoroso esposo de Ruth do Antigo Testamento (a 

reencarnação passada de Elizabeth d´Espérance) e 

o bisavô do Rei Davi (a reencarnação passada do 

Rei do Rock Elvis Presley). 

   O quadro fica muito fácil de entender quando 

temos sobre o nosso olhar as inúmeras referências 

histórico-doutrinárias e aritméticas constantes na 

Obra original... “São Luis IX” (EM 3 VOLUMES) ..., 

configurando-se no mais respeitável Estudo sobre a 

Reencarnação Programada de um único Espírito. 

  

   Em toda a parte, em cada frase, como em cada 

expressão contida na obra original, os seus ilustres 

Autores Espirituais André Luiz, Hernani G. Andrade & 

Canuto Abreu, nos apresentam a VOLTA do Cristo, a 

VOLTA de São Luis IX, e, indiscutivelmente, rogam 

pelo retorno ao bom senso entre todos os espíritas 

contemporâneos, estes e estas, os nossos ingênuos 
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espíritas, ou aparentemente ingênuos, que intentam 

conspirar contra os Segredos de Deus, tentando por 

limites aos Poderes da Natureza-Espiritual, jurando 

pela “impossibilidade” das Reencarnações Múltiplas 

de um único Ser Espiritual, por exemplo, quando de 

nada lhes valerá a própria ingratidão e a profunda 

desconsideração para com o Todo-Poderoso, que não 

aguarda a nossa aceitação para dar curso aos Seus 

Eternos Desígnios!!...  

   Esperamos, todos (as) nós, os seus Amigos da Vida 

Imperecível, que, com este novo Serviço, os queridos 

companheiros (as) da Terra possam compreender 

um pouco melhor a importância da Reencarnação..., 

seja pela obtenção de valores científicos e/ou 

culturais, e, primordialmente, pela vivência do 

conteúdo divino da Mensagem do Evangelho. 

   

__________________ 

Veneranda (Espírito)                                   

Vivaldo P. S. Filho (médium)                        

(Salvador/BA, 23 de março de 2015, às 10hs50min) 
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   Nota do médium: Sempre gostamos de lembrar aos 

nosso antigo, quanto ao novo, leitor que a querida 

Entidade Veneranda usa de um pseudônimo (no livro 

“Nosso Lar”, André Luiz/Chico Xavier, Editora da 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. (Fonte: Google).  

   De minha parte, posso testemunhar que ela foi a 

reencarnação de Isabel, prima de Maria e mãe de São 

João Batista, numa Reencarnação “Múltipla” com a 

própria Maria, Mãe de Jesus Cristo. 

________________________ 

   Podemos conhecer algo sobre a vida espiritual desta 

grande benfeitora da Vida Maior, no Capítulo de # 32, 

Notícias de Veneranda, da obra... “Nosso Lar”, pelo 

Espírito André Luiz, por Francisco Cândido Xavier (pela 

Editora da FEB), quando o querido benfeitor lhe dedica 

profundo respeito em relação às suas inquestionáveis 

tarefas de elevação e iluminação como uma das Ministras 

da Cidade Espiritual Nosso Lar, talhando para cada um 

http://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_Julho
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dos leitores (as) o véu de rosas divinas no qual está 

envolvida a alma desta misericordiosa Mensageira dos 

Mundos Superiores. 

   De minha parte, humildemente lhe reconhecemos o 

caráter de uma grande Educadora e excelente Amiga 

Espiritual, que nos últimos dois anos vem me seguindo 

de mais perto, quando em julho de 2012 passou a nos 

dirigir as faculdades mediúnicas de forma mais dedicada 

e atuante, tendo ao seu lado outros Amigos da Vida Mais 

Alta, como Chico Xavier, Emmanuel (reenc.), Bezerra de 

Menezes, São Paulo (Apóstolo), Elizabeth d´Esérance, 

Cárita & Santa Clara de Assis, tanto quanto o querido 

Amigo André Luiz, que ao lado de Dr. Bezerra cuida de 

nossas tarefas na área da Ciência e da Medicina 

Espiritual. 

   Mas como íamos dizendo, a querida Veneranda é, sem 

dúvida, um verdadeiro Anjo Celestial, num corpo de 

divina mulher, assim como Chico Xavier já lhe tinha 

observado em Desdobramento Espiritual. 

___________ 

   Nota de André Luiz: Dentro do Esquema de 

Revelações a que está subordinada a Missão do Espírito 

de São Luis IX, agora corporificado na personalidade do 

estimado médium Vivaldo P. S. Filho, observemos 

atentamente os quadros a seguir, numa síntese muito 

simples do que procuramos alinhavar na obra original e 

de acordo as orientações da Vida Maior, que tem tratado 

a reencarnação atual de nosso querido Mensageiro com 

todo o zelo e com todo o carinho que nos cabe lhe 

devotar, tendo na Benfeitora Veneranda (Santa Isabel de 
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Aragão) e no Amigo Francisco C. Xavier, os seus mais 

graduados Diretores Espirituais, ou Guias: 

 

   Temos na fotografia (acima) o médium baiano Vivaldo 

P. S. Filho (A Reencarnação do Rei São Luis de França) 

com o pequeno H. S. (este, como um exemplo 

maravilhoso, e bem sucedido, de “Reencarnação 

Programada” & “Transposição Reencarnatória”, de três 

Espíritos distintos, que foram os Espíritos de Elizabeth 

d´Espérance, Elvis Presley & Maurice Gibb: Ocorrida no 

Brasil, entre o dia 20 de março de 2014 e 20 de março 

de 2015, como muito bem documentada na obra “

), foto esta que foi tirada pela genitora da 

pequena criança numa clara tarde de 04 de fevereiro de 

2015 (quarta-feira).  

(A identidade do bebê, quanto a de seus pais atuais, foi 

e vem sendo preservada pelos nossos Benfeitores 

Espirituais para a segurança de sua missão na Terra). 
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   De certa forma, e por questões de natureza mental, as 

três (3) personagens às quais nos reportamos acima, já 

se encontravam imantadas uma à outra, por fenômeno 

de simbiose-espiritual de natureza muito Elevada 

(“Mecanismos da Mediunidade”, Cap. 17, Efeitos Físicos, 

André Luiz/Chico Xavier, FEB), quando, por sua própria 

capacidade mental, em decorrência de um fenômeno de 

clarividência retrocognitiva, o nosso medianeiro celeste 

pode visualizar, claro que dentro de certos limites, o 

campo biomagnético da pequena criança envolvido 

por uma camada (s) de tecido plástico (volátil) formado 

pelos elementos neuropsíquicos dos três (3) Espíritos 

que haveriam de lhe tomar o pequeno corpo no período 

de um ano (campo, este, que foi estruturado em forma 

de uma verdadeira placenta espiritual, com a específica 

característica de alimentar o corpinho em formação 

quanto os Espíritos em processo de reencarnação, com 

a colaboração decisiva de determinados nutrientes da 

Esfera Astral e do seu novo meio-ambiente físico, em 

particular, de uma natureza ácida, a exemplo dos 

elementos constituintes do cobalto, do alho, e da 

cebola, em decorrência da necessidade básica da 

mãezinha encarnada em processo de gravidez de risco.  

   O descontrole da radiação expelida pelo cobalto (que 

geralmente acomete os experimentos na Terra Material), 

praticamente é inexistente quando esta substância 

química é utilizada pelos Agentes Espirituais bem 

aparelhados e tecnicamente bem orientados...  

   A sua constituição atômica, derivada dos elementos da 

Natureza Astral, como foi o caso particular, serve de 
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poderoso meio de “ligação” entre uma camada do campo 

e outra camada do mesmo campo, originados todos pelo 

pensamento de cada uma das Individualidades em 

processo de adaptação ao Plano Material, levando-se em 

consideração, ainda, o pensamento da genitora e de seu 

genitor. Porém, como ficou claro na obra... “SÃO LUIS 

IX”, o médium Vivaldo Filho – também a reencarnação 

da lendária figura do Antigo Testamento, Boaz –, como 

um dos agentes doadores de força teledinâmica, em 

meio a uma extraordinária atividade emotiva e sexual 

Intermundos, contribuiu de uma maneira decisiva para a 

formação de uma cadeia sobressalente de DNA, que 

haverá de se materializar no campo fisiológico do bebê 

em análise à proporção que a reencarnação se 

desenvolva, e se complete, num período de sete (7) 

anos da vida terrena, com ligeiras adaptações, por parte 

dos Geneticistas da Vida Maior, num período que variará 

de sete semanas em sete meses), não podendo o nosso 

valoroso medianeiro identificar de pronto qual das três 

(3) Individualidades desencarnadas estaria, ao certo, 

comandando e/ou se sobrepondo, em relação às demais, 

ao novo corpo em crescimento, sim, porque a ocorrência 

vem se verificando mesmo depois do nascimento da 

linda e feliz criança. 

   Evidentemente, que todo o processo de construção do 

corpo físico do bebê H.S., antecedeu, em muito, o 

período natural de concepção e de gestação, para que a 

modelação da estrutura óssea, sanguínea, e vascular, 

venha a lhe possibilitar, no futuro breve, a ascensão para 

Deus, mediante o concurso e a utilização de Faculdades 

Mediúnicas de caráter físico excepcionais, que, mediante 

o seu próprio interesse e disposição íntima, haverão de 
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contribuir um tanto mais com a propaganda saudável, e 

sempre justa, dos postulados do Espiritismo-CIÊNCIA, 

não obstante a iluminada contribuição de fazer clarear 

nas mentes e nos corações dos seres encarnados na 

Terra o maravilhoso desejo de crescerem, trabalharem, 

e de se amarem, pela reforma-moral, tão ardentemente 

acalentada pelos fieis adeptos da Terceira Revelação. 

 

“Muitas vezes, essa ou aquela individualidade, ao 

reencarnar, traz nos próprios passos a companhia 

invisível dessa ou daquela entidade com a qual se mostre 

mais intensamente associada em tarefas e                          

dívidas diferentes.” 

(“Mecanismos da Mediunidade”, Capítulo 17, pág. 119, 

EFEITOS FÍSICOS, por André Luiz/Chico Xavier, 1ª. edição 

especial, pela Editora da FEB, 7/2003). 

Nota: O destaque é nosso. 

   Podemos assegurar-lhes que um terço da população no 

globo terrestre reencarna nestas condições, que ainda se 

apresentam em caráter de excepcionalidade, tendo em 

vista que a grande massa de criaturas espirituais que 

transitam pelas faixas mais próximas do Planeta, e que, 

invariavelmente, necessitam de reencarnar por força de 

reajustes e resgates compulsórios, apesar de o controle 

destas Reencarnações Programadas, pelos Agentes da 

Ordem Planetária, nem sempre se resumirem por felizes 

resultados, já que todo o trabalho de organização e de 

proteção aos tutelados no solo da Terra está, também, 

subordinado às diversas variantes inesperadas da vida 

comunitária, da social, e da temperamental dos povos e 
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indivíduos primitivos que às habitam atualmente, 

independentemente de voltarem em uma constituição 

fisiológica, e entre, dos povos do primeiro mundo ou nas 

terras deprimentes, materialmente falando, do chamado 

terceiro mundo, embora todas as reencarnações sejam 

preciosas oportunidade de crescimento e evolução para 

qualquer Espírito. 

   Agora, se os amigos (as) leitores que demandarem às 

páginas da obra... “SÃO LUIS IX”, desejarem outras 

informações em torno da tarefa missionária de nosso 

benfeitor encarnado no campo da Mediunidade-Espírita, 

poderão acessar outros Livros de sua lavra mediúnica, 

particularmente o primeiro deles: “MEDIUNIDADE EM 

DOIS MUNDOS – Relatos de um Médium Espírita”, já 

que nesta genuína obra doutrinária poderão observar o 

imenso arsenal de forças psíquicas que estão atreladas 

ao seu próprio campo mental, ou à sua tempera íntima, 

já que foram forjadas no decorrer de inumeráveis 

Reencarnações Programadas e mediante o Projeto do 

Mundo Espiritual Superior para a formação do Sublime 

Corpo Fisiológico do Cristo, que haverá de ser 

formado no final ou por volta do final do Quarto Milênio 

da Era Cristã. 

   Este é o projeto dos Ministros da Vida Eterna para 

consumação da Quarta (4ª.) Revelação Divina, tendo 

como ingrediente básico a genética do Rei São Luis de 

França (Vivaldo P. S. Filho), Margarida de Provença 

(Maria Francisca L. de Amorim), Margarida de França 

(Joane Amorim R. de Santana), e de Branca de Castela 

(Maria Isaura C. Cabral). 
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   Os detalhes, como verão, foram minuciosamente 

estudados na obra original, pela Matemática Divina, 

configurando o mais respeitável esforço espiritual na 

Decodificação dos que foram  

deixados e/ou disseminados em forma de códigos não 

somente na Bíblia Sagrada (tanto no Antigo quanto no 

Novo Testamento), como nas obras inigualáveis de Allan 

Kardec & Francisco C. Xavier, por exemplo. 

_______________ 

   

H. S., Maurice (integrante do grupo Bee Gees) & Elvis Presley 

   _______________ 

   E estas três (3) individualidades que nos reportamos, 

Elizabeth d´Espérance, Elvis Presley & Maurice Gibb, 

fazem parte de um projeto delineado pelas Autoridades 

da Vida Perfeita, sob a orientação do Espírito da Verdade, 

como uma generosa contribuição aos seres encarnados 

da Terra para que os valores indiscutíveis da Cultura e 

das Artes sejam atrelados aos da Ciência e da Religião, 

que são as joias mais caras do puro Amor de Deus, pois 

sem um pensamento analítico e racional, e claro que 
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também pelo religioso, que lhe endosse o caráter 

espiritual, o sentimento e o romantismo perdem algo 

de sua particular significação, por se corromperem nos 

emaranhados labirintos da filosofia fatalista e decadente, 

debochada e perversa, sem qualquer compromisso com 

a elevação da alma eterna. 

___________ 

   Por este motivo, que, a cerca de três (3) anos atrás, 

no mês (6) junho de 2012, logo quando começaram a 

lhe aparecer os Espíritos dos grandes astros e estrelas 

da música e do cinema internacional, por exemplo, o 

Espírito Elvis Presley também se Apresentou de maneira 

mais ostensiva ao querido Vivaldo, na condição de 

verdadeira “Coruja” (como ele mesmo se apelidou à 

época!), segundo ele, ainda, com a incumbência de lhe 

trazer da Imortalidade Sublime, os Anjos de Luz que se 

fizeram, por esforço próprio, em Agentes Espirituais das 

Artes e da Cultura, do Cinema e da Poesia do Mundo 

Maior, o que resultou na sua primeira obra psicográfica, 

propriamente dita, concluída no mês (9) de setembro 

deste mesmo ano de 2012, “MENSAGENS DE ALÉM-

TÚMULO”, por Espíritos Diversos, com a Coordenação 

Espiritual de Elvis Presley & Santa Clara de Assis, 

obra, esta, que foi realizada em Homenagem ao belo 

Livro... “VOLTEI”, de Irmão Jacob (por Chico Xavier, 

pela Editora da FEB), que, como todos poderão observar, 

se tornou o poderoso elo de ligação existente entre o 

passado longínquo de São Luis de França, no século XIII, 

e a vida atual de Vivaldo P. S. Filho, no século XX e XXI, 

que como sabemos... São duas (2) Almas, mas um único 

Espírito, que seguramente vem da parte de Deus, e não 
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poderíamos crer diferente por conta do que ele vem 

produzido mediunicamente, por exemplo!! 

 

   

 

   Mas, voltemos ao nosso assunto anterior. 
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A grande médium inglesa do século XIX e início do XX: Elizabeth 

d´Espérance (A Reencarnação de Ruth e Ester da Pérsia – no ‘Antigo 

Testamento’ – Maria Madalena ou de Magdala – no ‘Novo Testamento’ –,  

Santa Marina (a personagem Célia Lucius, da obra... “50 ANOS DEPOIS”, de 

Emmanuel/Chico Xavier, pela Editora da FEB), e Santa Teresa d’Ávila. 
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   A famosa Médium Inglesa Elizabeth d'Espérance foi 

uma médium que sem dúvida não ficará esquecida pela 

história do Espiritualismo e nem do Espiritismo, visto os 

seus feitos psíquicos impressionantes. 

   D’Espérance foi sem dúvida uma das mais notáveis 

médiuns não profissionais, do século XIX e princípio do 

XX.  

   Um dos casos mais impressionantes desta valorosa 

criatura foi o de uma desmaterialização “parcial” de 

seu corpo físico, numa sessão de 11 de dezembro de 

1893, na Finlândia, não apenas testemunhado por 

pessoas da mais respeitável consideração social e de 

governo da sua época como pesquisado minuciosamente 
pelo sábio e eminente professor Alexander Aksakof, 

Conselheiro do Kzar da Rússia e redator chefe da revista 

Psychische Studien, de Leipizig, como registrado no 

Livro... “Um Caso de Desmaterialização”, pela 

Editora da FEB. 
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   As duas fotografias acima são flashes tirados durantes 

algumas de suas sessões de materializações de Espíritos 

desencarnados (à esquerda) e de materializações de 

flores e plantas ornamentais (à direita), tendo sido 

sistematicamente testemunhadas e investigadas por 

respeitáveis estudiosos da época. 

   Talvez, o que tem marcado de maneira mais positiva 

a faculdade de Vivaldo, em relação aos seus 

, que atuam como de suas 

diversificadas faculdades psíquicas, seja a característica 

muito acentuada de Efeitos-Físicos, com repercussão na 

área da Medicina quanto na da sua, e de outros, 

, já que os seus poderes 

psíquicos, no campo das materializações de Espíritos e 

de outros tantos elementos da Natureza Espiritual, tem 

se apresentado de forma tão constante, e tão positiva 

para ele mesmo, quanto ocorria, à exemplo, na época, 

e tal qual, com Elizabeth d´Espérance, a sua doce e 

eterna Alma Gêmea. 

   Já que mencionamos o caráter todo particular, quanto 

muito especial, que liga a alma de nosso estimado 

Vivaldo P. S. Filho à da abençoada benfeitora Elizabeth 

d´Espérance, como depositárias, uma da outra, do amor 

terno e perfeito das almas-partidas, que se buscam e 

que se complementam no carrear das vidas infinitas dos 

(das) Espíritos de Deus, busquemos dar como forma de 

apresentação do Livro original, quanto deste singelo 

libelo de carinho e devoção pelo o qual dedicamos doce 

reverência e sincera veneração ao Espírito São Luis de 

França, vejamos que numa das obras mediúnicas que 

Chico Xavier psicografou e que, segundo ele mesmo, 

tratava-se de uma de suas preferidas (perdendo apenas 
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para “Paulo e Estevão”, do Espírito Emmanuel, da Editora 

FEB), os amigos do solo planetário, particularmente os 

que se encontram havidos (as) pelas nossas explicações 

preliminares em torno da obra... , notará 

que na página de # 188, Capítulo de # 22, A mulher 

e a ressurreição, do Livro... “Boa Nova”, o Espírito 

Humberto de Campos já sinalizava o milagroso encontro 

destes dois valorosos Espíritos, Vivaldo P. S. Filho (São 

Luis IX/Boaz) & Elisabeth d´Espérance (a antiga 

Maria Madalena/Ruth), quando não somente elaborou 

seu texto em perfeito sincronismo com as ocorrências 

futuras (as de agora!) como inspirou, de uma maneira 

inapreciável dentro do jogo sutil das sinapses nervosas, 

os agentes encarnados da Federação Espírita Brasileira, 

com a intenção de que tudo, no contexto da produção 

desta específica edição (a 3ª. edição especial – 2ª. 

Reimpressão – do ano de 2008), saísse de acordo e 

claro que seguindo o projeto de 

, do século XIII, por exemplo, como agora 

estamos fazendo com a devida... 

. 

   Então, vejamos: 

- A página: 188.  

   Se somarmos: 1 + 8 + 8 = 17.  

   Teremos, então: O exato dia (10) e o exato mês (7) 

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

Luis IX). 

___________ 
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   O curioso, surpreendente mesmo, é que neste 

finalzinho de Capítulo (22) os Agentes Espirituais que 

Assessoravam Chico Xavier, além de terem deixado, em 

forma de “códigos” secretos, as datas (o dia e o mês) 

do nascimento de nosso amigo Vivaldo, citaram Maria 

de Magdala na última linha do seu texto, mas, não 

bastando, ligeiramente deixaram a nota de rodapé com 

o significativo número 9, que, além de mencionar a 

França de Luis IX (nesta nota de rodapé), por sua vez, 

representa o enigmático mês (9) de setembro, do ano 

de 2012, quando Vivaldo P. S. Filho encerra aquela 

que viria a ser a sua primeira (1ª.) obra psicográfica, 

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, Espíritos Diversos, 

Coordenação Espiritual de Elvis Presley & Santa Clara de 

Assis, em Homenagem ao Livro... “VOLTEI”, do Irmão 

Jacob (por Chico Xavier/pela Ed. da FEB). 

   O sinal é verdadeiramente PERFEITO! Mas, se alguém 

se sentir insatisfeito com o que acabamos de lhes 

entregar, convidamos que Estudem detidamente este 

nosso Serviço, Livro de # 5: 

, ou então siga diretamente para a obra original, 

confiantes de que o Cristo não deixou pedra sobre pedra 

neste trabalho, inquestionavelmente doutrinário. 

   Quanto a esta venerável benfeitora, D´Espérance, o 

seu desprendimento, o seu completo desinteresse dos 

bens materiais, e a sua extremada força de caráter 

Evangélico, marcaram de uma maneira intensa a sua 

vida apostolar como médium de elevadas faculdades 

transcendentais. 

   Morreu ela após longos anos de solidão, de sofrimento 

pessoal, e com graves problemas em sua saúde física 
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(em decorrência de sua atividade mediúnica intensa), e 

na pobreza. 

 

Capa do Livro... “NO PAÍS DAS SOMBRAS”, de E. d´Espérance,                                      

pela Editora da FEB. 

   Deixou-nos, como legado, às 

coisas Sagradas de Deus. 
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As Mensagens                     

dos  

__________

  

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha & 

Chico Xavier, surpreende-nos pela riqueza de detalhes fotográficos 

(desenhados pela querida médium mineira, que fora sobrinha do grande 

Eurípedes Barsanulfo!) do Espaço Geográfico Espiritual                                          

do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde na sua 

generalidade eles residem e trabalham, da referida 

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

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica 

obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André 

Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de 

Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora 

IDE, Araras/SP, com 1ª. Edição: 1983). 
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   A Cidade Espiritual São Salvador, dos Níveis 

Superiores da Terra, está localizada na 9ª. Esfera, 

numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, 

que nasceu e reside atualmente na Cidade de São 

Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os 

Santos), no Brasil, já que o projeto das belas 

Revelações Espirituais em torno de algumas de 

suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu 

conhecimento, ou não, por força da natureza 

transcendental do precioso projeto em curso estar 

alinhado ao número nove (9), referente ao mês (9) 

de setembro do ano de 2012, quando o nosso pupilo 

mediúnico concluiu, a rigor, o seu primeiro Livro (em 

PDF) pela psicografia, propriamente dita, Livro # 2: 

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos 

Diversos, com a Coordenação Espiritual de Elvis 

Presley & Santa Clara de Assis, já debatido em 

obras anteriores de sua lavra psicográfica, e que foi 

produzido em homenagem ao Livro: “VOLTEI”, 

pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/pela FEB). 

   

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

André Luiz & Hernani G. Andrade: Voltando a ser atualizado                    

pelo Espírito Santa Brígida da Suécia. 
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Elizabeth Ruth Grable conhecida como Betty Grable (St. Louis, 18 de 

dezembro de 1916 – Santa Monica, 2 de julho de 1973) foi 

uma dançarina, cantora e atriz estadunidense. 

Participou de mais de 50 filmes, e foi durante a década de 1940 uma das atrizes mais 

bem pagas de Hollywood, fazendo dela uma das estrelas da 20th Century Fox. 

Betty Grable – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/St._Louis_(Missouri)
https://pt.wikipedia.org/wiki/18_de_Dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/18_de_Dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1916
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_M%C3%B4nica_(Calif%C3%B3rnia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/2_de_Julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1973
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dan%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cantor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atriz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estadunidense
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1940
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hollywood
https://pt.wikipedia.org/wiki/20th_Century_Fox
https://pt.wikipedia.org/wiki/Betty_Grable
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Capítulo # 1 

______________ 
O Depoimento de uma ‘Estrela’!                         

Segundo O Evangelho De Jesus Cristo 

   

By Betty Grable (Spirit) 

   Minha nossa! Se eu posso, realmente, dar o meu 

próprio testemunho, por mais insignificante que isto 

possa parecer aos ‘delegados’ de plantão da Doutrina 

Espírita, que geralmente acham que todo Espírito que 

se manifesta por médiuns desconhecidos não passam 

de Entidades forjadas nas brasas do terrível Inferno, 

segundo eles e elas tão perturbados quanto os seus 

próprios médiuns que se atrevem a dar curso ao 

Espiritismo, tendo em mente que as Vozes dos Céus 

se manifestam onde desejam ( ), embora, 

de mim mesma, eu reconheça as minhas limitações 
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e deficiências morais, que traz consigo muitas chagas 

e muitos conflitos de ordem temperamental, já que 

mesmo na condição de desencarnada, um Espírito- 

feminino liberto em constante Ascensão para o Deus 

Todo-Misericordioso, tem se manifestado, pela 

reencarnação abençoada no meio ambiente da Terra, 

de uma maneira muito vagarosa e praticamente sem 

grandes novidades (em forma de lucros!) para com a 

Grande Economia Divina. 

   Sim, pois apesar de ter lutado muito (comigo 

mesma!), na minha última romaria pelo campo 

minado da vida planetária, se não tivesse tido a 

oportunidade, a felicidade, de ter contribuído para o 

desenvolvimento de algumas criaturinhas tão lindas, 

denominadas de “meus” filhos, é muito provável que 

agora, após o meu recente retorno ao Mundo da 

Verdade, por conta de uma “Transposição 

Reencarnatória”, teria me arrojado no turbilhão de 

loucuras e desvarios no qual está inserida toda uma 

imensa cadeia de seres humanos nos intermináveis 

umbrais do submundo espiritual. 

   Por outro lado, não posso afirmar com todas as 

letras que fui uma irmã bem-comportada (risos), 

, nas condições em que me encontrava 

e diante de um companheiro revel e cheio de malícia. 

   O cheiro angustiante de querosene, a queimar as 

fornalhas do Inferno de Dante, isso eu falo com toda 
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a sinceridade de minha pobre alma, parecia estar-me 

“convidando” a lhe adentrar os portões de sofrimento 

e tortura, isto, diariamente, noite e dia, sem que eu 

tivesse um momento só de trégua, numa vida levada 

quase que ao vento, quase, pois diante de mim havia 

um exemplar do doce Livro Sagrado, que, por sua 

vez, também, me alertava de que o momento não 

era de passeios, mas de serviços incessantes de 

restauração de meu Espírito falido, porém cheio de 

destemor e de coragem. 

   Contando com esta Assistência, a da Bíblia, fui 

amealhando recursos inapreciáveis de alegria íntima 

(só íntima, pois por fora de mim não via senão 

angustia e sofrimento, desequilíbrio e insensatez, em 

decorrência de uma grande tormenta familiar que 

fazia liberar de meu seio amargurado as labaredas 

angustiantes da experiência carnal, sempre muito 

perigosa e muito sofrida, pelo menos para os que 

ainda não conheceram o Cristo, pelas claridades 

santificadas de seu Evangelho Todo-Espiritual, como 

o da fé espírita!). 

   É verdade que não me dei muito bem com os vultos 

e com as “aparições” fantasmagóricas que me 

rodearam por toda a infância e juventude, mas se 

não fosse por tais ocorrências do Mundo Invisível, 

provavelmente, eu teria me consagrado a uma vida 

mediúnica de leviandades, mediante indébitas 

cobranças financeiras por meio do intercâmbio 

Nos Dois Planos da Vida. 
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   Pois, é dessa maneira que volto do Além-Túmulo, 

como “comediante” feliz de uma trama quase trágica. 

   Afirmo, com o peito carregado de amor e ternura, 

que não vivemos uma só existência sobre a face do 

Mundo Material, mas inúmeras. 

   E digo-lhes mais: Numa única existência carnal, 

podemos transitar não somente por um, mas por 

, mediante a 

nossa capacidade de resistência moral e de acordo 

com a qualidade da Assistência Espiritual a que 

estaremos subordinados. 

   Esta experiência a qual me reporto, pelo nosso 

médium-singelo, a quem sou muito grata e felicitada 

por haver lhe amado enquanto estive por aí, num 

corpo fisiológico construído pelos Geneticistas da 

Vida Maior para que eu pudesse ser o “palco” de tão 

graciosa experiência, foi o trampolim abençoado para 

a minha VOLTA ao Reino de Deus, vitoriosa!..., 

não pelas conquistas pessoais da minha acanhada 

natureza emocional, mas, sim, pelo gesto singelo de 

caridade que pude ofertar ao amigo incomparável, 

Vivaldo, na condição de genitora muito zelosa 

daqueles que, no grande futuro da Terra, haverão 

de suportar a Cruz sagrada do Serviço Mediúnico com 

o Cristo de Deus. 

Betty Grable (Espírito)                                        

Vivaldo P. S. Filho (médium)                      

(Salvador/BA, 05 de fevereiro de 2015, às 14hs07min) 
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______________ 

Nota do médium em 14/01/2022: 

   Esta grande Amiga Espiritual, como ela mesma afirma, 

esteve em minha companhia na condição de uma colega 

encarnada por alguns anos, até que, por meio de uma 

Transposição Reencaratória, ele deixou o seu corpo 

material e partiu para a Vida Maior, deixado habitando 

em seu atual corpo carnal um outro Espírito, também de 

condição espiritual Elevada, embora, em sua narrativa, 

ela tenha dito aí que esteja numa situação moral muito 

acanhada, por assim dizer...   

   Se é realmente assim, imagina só o que sobra para a 

maioria de nós todos e todas?!... – Risos..., que lutamos 

dia e noite pela nossa melhoria íntima, mas, que, via de 

regra, parece não sair do mesmo lugar?!!... 

   E posso dizer, que a nossa amizade, embora ela fosse 

casada na Terra Material, pelo menos nesta época de sua 

Mensagem, , apenas não sendo mais 

possível mantê-la por causa do ciúme quase doentio do 

seu esposo, se bem que ele mesmo, sequer, poderia ser 

qualificado como um ‘homem fiel’... 

   De qualquer maneira, até hoje ficou a lembrança de 

sua decidida presença ao meu lado, especialmente numa 

época em que eu realmente estava precisado, e muito, 

da presença de uma verdadeira amiga, sem contar que 

isso ocorreu mesmo ela sendo uma protestante convicta 

e eu um espírita e médium dos mais bisonhos... Risos..., 

o que vem a demostrar que para sermos amigos reais de 

alguém não há impedimento algum para que isso venha 

a acontecer, porque o que vai valer mesmo, em qualquer 
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relação de amizade é o amor verdadeiro que um sentirá 

pelo outro. 

   Não é isso, minha gente?!... 
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Marilyn Monroe (nascida Norma Jeane Mortenson; Los Angeles, 1 de 

junho de 1926 — Brentwood, 4 de agosto de 1962) foi 

uma atriz, modelo e cantora norte-americana. Como estrela de cinema de Hollywood, 

é um dos maiores símbolos sexuais do século XX, imortalizada pelos cabelos loiros e 

as suas formas voluptuosas.  

Marilyn Monroe – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1926
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brentwood_(Calif%C3%B3rnia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1962
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atriz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Modelo_(profiss%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cantor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Povo_dos_Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hollywood
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo_sexual
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marilyn_Monroe
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Capítulo # 2 

______________ 

Uma ‘Estrela’ Jamais se Apaga! 

 

By Marilyn Monroe (Spirit) 

 

   Meus amores! 

   Sem termos a pretensão de nos tornarmos 

salvaguardas exclusivos da Doutrina dos Imortais, 

mesmo porque, na condição de uma pequena 

formiguinha, não posso, mesmo que ligeiramente, 

passar para vocês a doce ilusão de que sou um 

Espírito Superior, mas, sim, VOLTO do Mais-Além 

com a incumbência de fazer um pouco mais de 
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claridade nas suas mentes, e nos seus corações, dos 

que tem lutado pela sua transformação moral, sem 

que estejam, de certa maneira, despreocupados com 

o desenvolvimento muito natural e saudável dos seus 

próprios conhecimentos, por via da Cultura, das 

Artes, da Religião, e por que não dizermos tamém da 

preciosa Ciência?!... 

   A nossa contribuição aqui, diante deste enorme 

manancial de trabalho intelectual pela mediunidade, 

sem dúvida alguma que foi dos mais insignificantes, 

, já que pelos 

quinze (15) devotados meses que se desenrolou a 

sua-minha atividade mediúnica, quase insana e 

muito extenuante da parte de nosso abnegado 

Mensageiro encarnado, fomos capazes de lhe acudir 

as forças magnéticas, de sua própria aura amiga e 

terna, com o que tínhamos de melhor em nosso 

próprio Espírito: Com o Verdadeiro Amor e a 

incansável dedicação aos sagrados preceitos de 

Fraternidade e de Solidariedade. 

   Sim, tudo em nome da veneração com que lhe 

acolhemos a alma formosa, e ele que nos conceda 

estes elogios rasgados a ele mesmo, senão vamos 

ficar com o coração em fragalhos por não poder lhe 

dedicar a nossa viva emotividade, que surge em meio 

à lágrimas de pura luz espiritual!!...  

   Mas, enfim, para muitos, as nossas palavras de 

carinho, afeto e profundo respeito ao nosso médium 
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querido, poderão parecer “conchavo” entre Entidades 

mistificadoras dos umbrais da vida oculta... 

   Porém, podemos assegurar-lhes que se trata de 

uma amizade-verdadeira, forjada o calor que sétimos 

pela presença de Jesus Em Nós, sem a costumeira 

intransigência e sem a desmedida intolerância que 

normalmente acometem os seres espirituais menos 

evoluídos. 

   E volto a afirmar, com todas as letras do nosso 

alfabeto espiritual, que é infinito, que não passo de 

um pobre Espírito ainda carregado de, quase, 

insuperáveis deficiências morais, particularmente 

aquelas , embora deva 

reconhecer que eu continuo na lida, segundo o 

pensamento Evangélico de que todos somos deuses, 

caindo aqui, subindo um pouco mais ali, mas sempre 

em contínuo crescimento para o Pai Celestial. 

   A minha Homenagem (muito sincera mesmo!), 

porém, não está atrelada, unicamente, aos meus 

queridos companheiros (as) da 

, apesar de ter-lhes a mais dedicada estima 

que um ser rastejante como eu mesma possa ter, 

mas, também, e muito especialmente, a todos os 

nobres amigos e devotados seareiros da Causa Cristã 

no Espiritismo, que, mesmo de maneira estritamente 

casual, venham a pôr os seus olhos neste novo 

trabalho Da Mediunidade de Vivaldo P. S. Filho, 

não somente dedicando aquele “tempinho extra” de 

estudo, mas devotando-lhe a fé, toda racional, a qual 
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se reportou o querido Allan Kardec, como que 

pressagiando todo o futuro de sombras no qual 

estaria envolvida a Terceira Revelação Divina, por 

conta de duas poderosas chagas que parece persistir 

muito ferozmente por entre as paredes sagradas do 

movimento restaurador do Evangelho de Nosso 

Senhor Jesus Cristo, neste início de século XXI: as 

do orgulho e do egoísmo. 

   Sim, deixemos de lado o medo e operemos pela 

vitória da Verdade e do Bem. 

   Estaremos sempre por aí, aguardando um mínimo 

sinal, que seja, para adentrarmos os meandros 

insuspeitos da mente e do coração de cada um de 

nossos irmãos e irmãs do solo terreno, com a 

intenção sempre muito feliz de: 

. 

 

   A Lei é de Amor.  

   E de Instrução, também. 

Marilyn Monroe (Espírito)                          

Vivaldo P. S. Filho (médium)                          

(Salvador/BA, 07 de fevereiro de 2015, às 12hs24min) 
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______________ 

Nota do médium em 14/01/2022: 

   Esta grande Amiga Espiritual, como ela mesma afirma, 

assim como fez a Amiga anterior, também se trata de 

um , e posso lhes assegurar que possui 

além de um poder mental vigoroso e versátil uma paixão 

profunda pelas coisa da Vida Imortal Com Deus, aliás, 

em relação ao seu amor e ao seu devotamento para com 

a minha miserável personalidade (risos), faz algum 

tempo que pude testemunhar-lhe a capacidade que tem 

de servir e se dedicar, quando ela me surgiu a minha 

frente, em meu Lar, e quando eu estava completamente 

desperto e lúcido, em um determinado momento de seu 

Desdobramento Astral, já que ela atualmente se 

encontra reencarnada, e pode dizer para mim com 

todas as letras do seu alfabeto afetivo: “Vivaldo, não 

se preocupe, eu jamais vou lhe abandonar.”  

   Ela esculpiu esta sentença com um poder tão intenso 

de persuasão e de certeza, , 

até porque na vida que eu levo hoje em dia, nesta minha 

atual reencarnação, não posso ou não poderia sequer 

imaginar dispensar a ajuda de um coração tão amoroso 

e tão apaixonado...  

   Risos... 
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Martin Luther King Jr. (nascido Michael King Jr.; Atlanta, 15 de 

janeiro de 1929 — Memphis, 4 de abril de 1968) foi um pastor batista e ativista 

político estadunidense que se tornou a figura mais proeminente e líder do movimento dos 

direitos civis nos Estados Unidos de 1955 até seu assassinato em 1968. King é 

amplamente conhecido pela luta dos direitos políticos através da não-

violência e desobediência civil, inspirado por suas crenças cristãs e o ativismo não-violento 

de Mahatma Gandhi. 

Martin Luther King Jr. – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Atlanta
https://pt.wikipedia.org/wiki/15_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/15_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1929
https://pt.wikipedia.org/wiki/Memphis_(Tennessee)
https://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/1968
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pastor_(religi%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_dos_direitos_civis_dos_negros_nos_Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_dos_direitos_civis_dos_negros_nos_Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos_pol%C3%ADticos
https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%A3o-viol%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%A3o-viol%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desobedi%C3%AAncia_civil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King_Jr.
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Capítulo # 3 

______________ 

AJUDA! E (Com Certeza)                                                                

o Céu te Ajudará 

 
Segregado no mundo, o homem chora e 

geme, muito. 
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E os Partidários da alegria e da felicidade com 

Jesus Cristo, os Espíritos da Luz, vertem do 

Além o cântico perfeito de Amor e Instrução, 

mediante a sagrada atribuição da 

Mediunidade, na intenção de um dia, não 

muito distante, ouvirem das Alturas as vozes 

harmônicas dos Bem-Aventurados da Terra, 

que souberam converter as suas dúvidas e 

vacilações em ofertas generosas de bondade 

para todos. 

A luta continua.  

E a Reencarnação é a porta de nossa 

Salvação!..., que nos serve como um vigoroso 

freio às más tendências, e como uma 

oportunidade de refazermos caminhos, 

quando o mais seguro deles é a Caridade, 

que mesmo na cegueira de qualquer 

existência material nos aproxima ao coração 

amoroso e compassivo de Jesus!... 

Cofiemos nos avisos que o Mais Alto nos 

dedica, para que a fé se encontre em 

definitivo com o amor.  

Martin Luther King (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                  

(Salvador/BA, 07 de fevereiro de 2015, às 13hs00min)  
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______________ 

Nota do médium em 14/01/2022: 

   Este grande Amigo Espiritual, sem dúvida alguma que 

me traz grandes esperanças ao próprio coração, visto 

que a sua primeira mensagem, por meu simplório 

intermédio, 

, não que eu tenha alguma pretensão de ser 

menos minúsculo do que eu realmente sou ou seja, 

alguma coisa importante, mas porque dele ou a partir de 

suas próprias irradiações me vi completamente 

imantado por uma energia muito poderosa, me 

deixando, inclusive, certo de que ele, sim, é um Ser de 

Luz, cheio de graça e de muita beleza astral, mas, 

inclusive, de uma enorme força magnética, deixando-me 

estremecido com a sua presença...  
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John Fitzgerald Kennedy (Brookline, 29 de maio de 1917 – Dallas, 22 de 

novembro de 1963), conhecido também pelas iniciais do seu nome JFK, foi um 

político americano que serviu como Presidente dos Estados Unidos de 1961 a 

1963, quando foi assassinado. 

John F. Kennedy – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Brookline_(Massachusetts)
https://pt.wikipedia.org/wiki/29_de_maio
https://pt.wikipedia.org/wiki/1917
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dallas
https://pt.wikipedia.org/wiki/22_de_novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/22_de_novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1963
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_dos_Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Assassinato_de_John_F._Kennedy
https://pt.wikipedia.org/wiki/John_F._Kennedy
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Capítulo # 4 

______________ 

Estamos mortos ou estamos Vivos?! 

 

By John F. Kennedy (Spirit) 

 

   Meus amigos e amigas! 

   A nossa resposta para a questão acima, se torna 

cada vez mais simples segundo estejamos um pouco 

mais, ou um pouco menos, habituados com a Nova 

Moradia, já que temos observado, no decorrer dos 

últimos decênios de minha Vida Espírita, que cada 

um de nós, Espíritos errantes, fora do corpo denso, 

estaremos convencidos, “ou não”, da realidade 

espiritual segundo a ótica de cada observador. 

   Estou complicando a coisa? 
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   Espero que não.  

   Mas me farei entender melhor. 

   É que cada pessoa, em desencarnando no solo da 

Terra física, por assim dizer, já que temos sempre a 

questão material a solucionar, ou não (risos), em 

qualquer Realidade Espiritual que estejamos vivendo 

ou venhamos a viver, enfim, ao passar para o Lado 

de Cá da Vida, sempre encontrará pela frente àquilo 

que amealhou logo atrás ao deixar o seu corpo pelas 

cinzas da morte, seja o tipo de sentimento que 

nutria, os seus múltiplos pendores para com as coisas 

saudáveis ou frívolas, ou, então, as virtudes que lhe 

enobrecia a própria alma e que agora passam a lhe 

ornamentar o cerne do Espírito como a demonstrar 

para todos a sua frente, quanto para os que ficaram 

na retaguarda, estes a proporção que vão também 

avançando e compreendendo melhor o conceito de 

Vida e de morte, o quanto de luz e de abençoadas 

riquezas entesourou no próprio coração. 

   Mas, sinto que vocês ainda não estão satisfeitos 

com a minha insólita resposta. 

   Vejamos! Segundo as Nobres Entidades, como se 

reportaram à Allan Kardec, para os que se encontram 

no “meio”, os que estão Acima (moralmente falando, 

e não apenas geograficamente!) serão sempre os 

seus superiores e os que estão abaixo, logicamente, 

haverão de ser sempre os seus inferiores. 
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   E é exatamente assim que nos encontramos, aqui, 

nesta Região Espiritual na qual fazemos morada 

(temporária).  

   Ou seja, para nós, ou antes, para mim, os Seres 

que se encontram “no andar de cima” são Espíritos.  

   Eu, pessoalmente, não passo de um verme 

rastejante, e absolutamente encarnado, e creio 

que até desnecessário, pelo menos segundo o meu 

próprio ponto de vista!!... – Risos... 

   Quanto a vocês que transitam na faixa dos seres 

terrenos, de matéria mais pesada, ou então, de 

substância carnal mais grosseira que a minha... Ah! 

lamento informar, mas não passam de prestimosos 

habitantes das cavernas. 

   Verdade.  

   Não pensem todos e todas vocês que só pelo fato 

de, em determinadas circunstâncias, estarem se 

utilizando de belos corpos (para vocês, é claro!), 

trajando roupas de última-moda (que para nós, não 

passam de obscuros farrapos!), e utilizando-se de 

sofisticados automóveis (que mais se assemelham às 

carruagens dos tempos medievais, em comparação 

às nossas aperfeiçoadíssimas “maquinas”, projetadas 

com mestria pelos nossos Engenheiros para que nos 

transportem em segurança e com conforto de uma 

determinada Dimensão à outra...), estejam vocês em 

pleno “paraíso”. 
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   É bem certo que a vida humana na Terra tem 

alguns atrativos, entretanto somos obrigados, por 

força da profissão, a lhes alertar que o Céu Venturoso 

prometido pelo Senhor há mais de dois mil anos, isso 

para cada um de nós, Está Muito Além de Nossa 

Imaginação. 

   E o portal sagrado da Reencarnação se torna uma 

para todos aqueles e 

aquelas que almejam uma Vida Realmente Melhor, 

quando, a partir de então, passarão a se esquecer 

completamente da morte, que, a rigor, não existe. 

 

   Quanto à , Ah! esta nos dará as asas 

para alcançarmos o Reino de Deus, claro que se bem 

compreendida e bem utilizada pelo coração dos 

irmãos e das irmãs de crença-espírita, por exemplo, 

que se permitam utilizá-la pela Caridade!!... 

 

John F. Kennedy (Espírito)                          

Vivaldo P. S. Filho (médium)                        

(Salvador/BA, 08 de fevereiro de 2015, às 15hs05min) 
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______________ 

Nota do médium em 15/01/2022: 

   Algumas Revelações sobre as Vidas Sucessivas deste 

grande Amigo Espiritual, poderão ser acessadas os Livro 

original... “SÃO LUIS IX”, (EM 3 VOLUMES, os Livros 

de # 6, 7 & 8), que, por sua, vez, foi originalmente 

psicografado antes deste Livro de # 5, mas que acabou 

saindo antes do original, ou tendo a sua publicidade 

(virtual) antecipada em meu Site por acreditarmos que 

este (5) poderia servir muito bem como uma espécie de 

Apresentação (5) ao Livro original (6, 7 & 8).  

   Que Jesus o ilumine e proteja. 
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Charles Aznavour (Paris, 22 de maio de 1924 — Mouriès, 1 de 
outubro de 2018)[1] foi um cantor francês de origem armênia, 

também letrista e ator. 

Além de ser um dos mais populares e longevos cantores da França, ele foi 
também um dos cantores franceses mais conhecidos no exterior. Atuou em 

mais de 60 filmes, compôs cerca de 850 canções (incluindo 150 em inglês, 100 
em italiano, 70 em espanhol e 50 em alemão). 

Charles Aznavour – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
https://pt.wikipedia.org/wiki/22_de_maio
https://pt.wikipedia.org/wiki/1924
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mouri%C3%A8s
https://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/2018
https://pt.wikipedia.org/wiki/Charles_Aznavour#cite_note-1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cantor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9nios
https://pt.wikipedia.org/wiki/Letrista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ator
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_italiana
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_espanhola
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_alem%C3%A3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Charles_Aznavour
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Capítulo # 5 

______________ 

A Reencarnação                                            

Este ‘Show’ Precisa Continuar!... 

 

 

   Amigos (as) queridos, do meu coração! 

   Como, verdadeiramente, prevermos o resultado de 

uma catástrofe que se agiganta a cada dia diante do 

olhar, ora perplexo, ora vacilante, e na maioria das 

vezes “indiferente” das notícias que surgem pelos 

meios de comunicação do Vale de Lágrimas, que é a 

Terra, de que, cada vez menos, o homem carnal 

pensa em ter filhos?! 
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   Ora essa, seria possível imaginarmos o mundo sem 

a participação humana?     

   Ou será que os nossos irmãos e irmãs japoneses já 

não vêm pensando numa maneira de construir o 

Homem-mecânico perfeito?!  

   E seria muito interessante cogitarmos de uma 

“alma maquinal” que pudesse, de inesperado, fazer 

a parte que cabe aos “seres humanos”, embora ainda 

muito imperfeitos, mas certamente criados pelo Pai 

Celestial com a prerrogativa de poderem Crescer e se 

Multiplicar. 

   Não se espantem se, de uma hora para outra, 

soarem as trombetas (ou as “provetas”!) dos 

laboratórios do mundo terreno com a informação 

horrorosa, pelo menos por em quanto, já que os 

seres planetários não prescindem ainda do sexo 

corporal, de que a máquina superou o Homem, em 

relação à fabricação dos elementos necessários 

(espermatozóides) para a incubação definitiva do Ser 

Espiritual. 

   Ué, não são vocês mesmos que, vitimados por uma 

extravagante egolatria, somente tem pensado em 

curtir, curtir, e curtirem cada vez mais até se 

esgotarem a louca sensação de um prazer que mais 

tem a ver com os esgotos de um coração doentio do 

que com o deleite de uma doce alma sinceramente 

devotada ao bem, de uma maneira geral? 

   E procriar, mesmo... NADA! 
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   Pode estar parecendo que o nosso papo esteja 

sendo desenvolvido por alguma Entidade galhofeira 

do Mais Além, entretanto posso lhes assegurar que 

não. 

   Se os amigos (as) do solo planetário não tomar pé 

da situação, num futuro, não muito distante, teremos 

por aí muito mais pessoas depressivas, necessitadas 

de antidepressivos, anticoagulantes, anestésicos e 

corticoides, do que, naturalmente, como haveria de 

ser em qualquer sociedade que preze o sentimento e 

o carinho, a ternura e o amor, homens e mulheres 

plenos de saúde e de paz, juízo e harmonia, todas e 

todos necessitando, urgentemente, de uma boa 

canja de galinha e de uma boa “noite de sono”, pois 

o sentido, àquele sentido bíblico de Adão e Eva, não 

mais existirá. 

   Como dissemos acima: O Show precisa continuar. 

   A Reencarnação é uma necessidade urgente para 

os nossos Espíritos, que, na maioria dos casos, se 

encontram na condição de mendigos, necessitados 

de quase tudo, principalmente do Direito à Vida. 

   

_________ 

Um Espírito Amigo (Espírito)                   

Vivaldo P. S. Filho (médium)                        

(Salvador/BA, 08 de fevereiro de 2015, às 16hs39min) 
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   Nota do médium: O Espírito Amigo que Assina esta 

Carta Espiritual muito interessante, não desejava se 

identificar. Porém, após a nossa insistência, e para a 

completa surpresa minha, ele deu o seu nome real: 

Charles Aznavour. 

   Quando fomos buscar algo a seu respeito internet, pela 

Wikipédia, ficamos surpresos ao saber que ele se 

encontra atualmente reencarnado na Terra. 

______________ 

Nota do médium em 15/01/2022: 

   À época da 1ª. Versão deste Livro de # 5, não 

colocamos qualquer imagem sua no texto, mas agora o 

fazemos para lhe fazer justiça, assim como geralmente 

fazemos com os demais que tem 

generosamente vindo ao meu encontro para deixar as 

suas Cartas de Pura Luz Espiritual. 
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(Vol. Único)

 

Pelo Espírito Veneranda                                                         

Com  



                    Livro # 5: “A Reenc. Progr. & Múltipla São Luis IX” – Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 

 116 

Ed. e-book: 
2015-22 
 

Ainda as Decodificações                     

dos  

__________

  

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha & 

Chico Xavier, surpreende-nos pela riqueza de detalhes fotográficos 

(desenhados pela querida médium mineira, que fora sobrinha do grande 

Eurípedes Barsanulfo!) do Espaço Geográfico Espiritual                                          

do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde na sua 

generalidade eles residem e trabalham, da referida 

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

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica 

obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André 

Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de 

Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora 

IDE, Araras/SP, com 1ª. Edição: 1983). 
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   A Cidade Espiritual São Salvador, dos Níveis 

Superiores da Terra, está localizada na 9ª. Esfera, 

numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, 

que nasceu e reside atualmente na Cidade de São 

Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os 

Santos), no Brasil, já que o projeto das belas 

Revelações Espirituais em torno de algumas de 

suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu 

conhecimento, ou não, por força da natureza 

transcendental do precioso projeto em curso estar 

alinhado ao número nove (9), referente ao mês (9) 

de setembro do ano de 2012, quando o nosso pupilo 

mediúnico concluiu, a rigor, o seu primeiro Livro (em 

PDF) pela psicografia, propriamente dita, Livro # 2: 

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos 

Diversos, com a Coordenação Espiritual de Elvis 

Presley & Santa Clara de Assis, já debatido em 

obras anteriores de sua lavra psicográfica, e que foi 

produzido em homenagem ao Livro: “VOLTEI”, 

pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/pela FEB). 

   

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

André Luiz & Hernani G. Andrade: Voltando a ser atualizado                    

pelo Espírito Santa Brígida da Suécia. 
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José Herculano Pires (Avaré, SP, 25 de setembro de 1914, — São Paulo, 
SP, 9 de março de 1979) foi 

um jornalista, filósofo, educador, escritor e tradutor brasileiro. 

Destacou-se como um dos mais ativos divulgadores do espiritismo no país. 
Traduziu os escritos de Allan Kardec e escreveu tanto estudos filosóficos, 

quanto obras literárias inspiradas na Doutrina Espírita. 

Herculano Pires – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Avar%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/SP
https://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_setembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1914
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(estado)
https://pt.wikipedia.org/wiki/9_de_mar%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/1979
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jornalista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tradutor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Allan_Kardec
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doutrina_Esp%C3%ADrita
https://pt.wikipedia.org/wiki/Herculano_Pires
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Capítulo # 6 

______________ 

Um Estudo Preliminar Do                                 

 

   

    

Jesus e a Equipe da Verdade 
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Com a Palavra: 

O Professor  

 

Herculano Pires, Waldo Vieira & Chico Xavier 

   TRANSCRISSÃO DA CARTA PESSOAL ENVIADA POR VIVALDO P. S. FILHO, 

EM 08/02/2015, AO EMINENTE AUTOR ESPÍRITA THALES TÁCITO, COM AS 

DEVIDAS CORREÇÕES GRAMATICAIS E DE FORMATAÇÃO VISUAL. 

Amigo Thales, bom dia, 

Que o Bom Deus seja sempre piedoso com cada um 

de nós, em particular. 

Quero lhe relatar uma experiência das mais 

surpreendentes que me ocorreu nestes últimos 

meses, durante a recepção da obra de São Luis. 

É fato que o querido rei São Luis comprou, ou 

antes, adquiriu a coroa de espinhos original que 
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cobriu a cabeça do Divino Pacificador. Uma relíquia 

da Cristandade que se encontra em Paris. 

Veja bem, meu querido amigo, faz algumas 

semanas quando eu estava selecionando algumas 

fotos de São Luis para o livro (na internet), quando 

me deparei com uma que apresentava uma estátua 

de bronze do Rei segurando a atual relíquia (que 

não parece ser a original, embora as suas 

irradiações magnéticas tenham sido muito positivas, 

fazendo compreender que esta mesma se encontra 

imantada pelos fluidos da outra.  

Notemos, que no livro São Luis IX eu relato logo 

no começo as irradiações da estátua de Santa 

Isabel de Aragão, esta, imantada pelas 

irradiações da própria Santa de Portugal que se 

encontrava em Dimensões Espirituais Superiores, 

facultando curas materiais em quem a tocasse!...). 

Foi então que, num fenômeno surpreendente, como 

se a imagem da estátua juntamente com a da coroa 

de espinhos, fosse arrojada (fisicamente) para 

fora da mesma (fotografia: que estava na tela do 

meu notebook), quando pude tocar a coroa com 

as "pontas" de meus próprios dedos. 

Por este toque (físico, profundamente positivo!), 

senti o meu coração pulsar de forma aceleradíssima 

como se ele fosse, de repente, explodir. E falo 

explodir, no sentido literal. Quase (e mais uma 

vez!) indo eu mesmo à óbito. 
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Esta aparente "imagem" foi o elo de ligação entre 

mim às chagas do Senhor, que ainda se 

encontram vivas no Tempo e no Espaço. 

Meu irmão, a sensação em mim mesmo, fora como 

se eu tivesse tocado as próprias "Chagas" de Jesus 

Cristo. 

Notemos que a "imagem" irradiada da fotografia 

não se tratava de uma simples holografia. Mas, e 

positivamente, de uma imagem tetradimensional 

(espiritual, muito além da quarta dimensão, creio 

eu) do fato em si. Como se ela, a estátua, e a 

coroa, tivessem se teletransportado psiquicamente 

(embora de substância sólida/material para os meus 

sentidos físicos!) para onde eu me encontrava, no 

meu lar em Salvador. 

E o curioso, é que eu a senti (a dita "relíquia") 

como se me pertencesse. Eu me sentia de 

posse naquele momento de algo que, no 

passado, havia me pertencido. 

Fica aqui esta pequena história para que o amigo, 

se desejar, algum dia fazer bom-uso, para fins de 

estudos doutrinários. 

Vivaldo 

___________ 

P. S. Como curioso que eu sou, veja só o que acabei de 

encontrar na Internet sobre esta "coroa" 

de espinhos do Senhor: 
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A catedral de Notre Dame de Paris possui uma das 

mais importantes relíquias da cristandade: os 

fragmentos da Coroa de espinhos com a qual Cristo 

foi coroado pelos soldados romanos. 

A história desta relíquia remonta aos evangelhos de 

São João, na passagem onde ele relata a coroação de 

Cristo. A veneração desta lembrança da Paixão de 

Cristo é mencionada à partir do século IV pelos 

peregrinos que visitavam Jerusalém. 

Mais tarde a relíquia foi transferida para 

Constantinopla e guardada na capela dos imperadores 

bizantinos. Em 1238, Louis IX, rei da França, compra 

do imperador de Bisâncio a coroa de espinhos. Um 

ano depois ela chega em Paris e será guardada na 

Notre Dame. 

Desde 1896 ela está conservada dentro de um tubo 

de cristal e de ouro. 

A relíquia é apresentada aos fiés a cada primeira sexta 

feira do mês, às 15h, e na sexta feira santa das 10h 

às 17h. 

Leia o texto sobre as relíquias da catedral e veja as 

fotos no site oficial da Notre Dame de Paris. Clique 

aqui.                                                                                      

Fonte do texto acima: http://www.conexaoparis.com.br/2014/03/31/a-reliquia-de-notre-dame-

fragmento-da-coroa-de-espinhos/ 

http://www.notredamedeparis.fr/spip.php?article11
http://www.notredamedeparis.fr/spip.php?article11
http://www.conexaoparis.com.br/2014/03/31/a-reliquia-de-notre-dame-fragmento-da-coroa-de-espinhos/
http://www.conexaoparis.com.br/2014/03/31/a-reliquia-de-notre-dame-fragmento-da-coroa-de-espinhos/
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   VEJAMOS 1º. ESQUEMA-CHAVE QUE TEMOS A 

PARTIR DA ANÁLISE DOS DADOS & FATOS QUE 

ENCOTRAMOS LOGO ACIMA: 

- 1238 + 1896 + 10h (o # que aparece como que 

fora do Esquema-Chave, a despeito do simbolismo 

dentro do contexto bíblico!!) = 3144. 

   Que logicamente poderá ser deduzido assim... 

- 4: O mês (4) de abril do nascimento de São Luis 

IX (Vivaldo P. S. Filho). 

- 8 (dos # 4 + 4): O mês (8) de agosto da morte 

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

- Nos elementos de # 1 & 3, não teríamos aí: O 

exato mês XIII (13), do nascimento de São Luis 

IX (Vivaldo P. S. Filho). 

___________ 
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________________ 

   Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? 

   “Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há 

efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não 

é obra do homem e a vossa razão responderá.” 

         Para crê-se em Deus, basta se lance o olhar sobre as coisas 

da Criação. O Universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da 

existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e 

avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. (A nota é de Allan 

Kardec). (Os grifos são nossos). 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 4, 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.                                        

________________ 

   Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a 

formação primária a uma combinação fortuita da 

matéria, ou, por outra, ao acaso? 

   “Outro absurdo! Que homem de bom senso pode 

considerar o acaso um ser inteligente? E, demais, 

que é o acaso? Nada.” 

       A harmonia existente no mecanismo do Universo patenteia 

combinações e desígnios determinados e, por isso mesmo, 

revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao 

acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode 

produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso 

inteligente já não seria acaso. (A nota é de Allan Kardec). 

(Os grifos são meus). 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 8, Provas da existência 

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

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

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                                      

_______________ 
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   AGORA, VEJAMOS O 2º. ESQUEMA-CHAVE QUE 

TEMOS A PARTIR DA ANÁLISE DOS DADOS & FATOS 

QUE ENCOTRAMOS LOGO ACIMA: 

___________ 

A relíquia é apresentada aos fiés a cada primeira sexta 

feira do mês, às 15h, e na sexta feira santa das 10h 

às 17h.                                                              

___________  

   Inicialmente, devemos lembrar-lhes que o # 10 foi 

devidamente aproveitado no Esquema (1) anterior, 

que surgiu para a gente aparentemente fora do 

contexto original, mas que como vimos se enquadrou 

como uma luva divina à , 

quando agora (2) temos...  

- 10 (do # 17): O dia (10) do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

- 7 (do # 17): O mês (7) do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

___________ 

   Enquanto da soma: 3144 (de antes) + 15 (o # que 

sobrou!!) = 3159. 

   Poderá parecer que estamos sendo mirabolantes 

demais, mas não é este o caso, até porque vamos 

ter o seguinte Esquema... 
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- (19) ... 6 (dos # 1 + 5)... 4 (dos # 1 + 3), que 

pode ser muito bem deduzido como: O ano de 

1964, do nascimento de Vivaldo P. S. Filho (São 

Luis IX), às 15hs. 

___________ 

   Tenhamos todos em mente que estamos lidando 

com Sinais & Códigos, não é verdade?!... 

___________ 

 

Vivaldo (São Luis IX), em seu Lar,                                                               

no dia 04 de outubro de 2021. 
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__________________ 

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

forma septenária é por causa da perfeição que se 

celebra nos dons do Espírito Santo. Descansará - 

diz o santo profeta Isaías - sobre ele, o Espírito 

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

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

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

dos bem-aventurados.” 

    

– (Sermão 250, em Agostinho, Sermões para 

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

__________________ 
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   Pode o homem compreender a natureza íntima de 

Deus? 

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

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

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

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

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 

   

________________ 

   Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da 

matéria a causa primária da formação das coisas? 

   “Mas, então, qual seria a causa dessas 

propriedades? É indispensável sempre uma causa 

primária.” 
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   Atribuir a formação primária das coisas às propriedades 

íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, 

porquanto essas propriedades são, também elas, um efeito 

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

(Os grifos são nosso). 

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

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

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

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

________________ 

 

  É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? 

   “Não; Deus não permite que ao homem tudo seja 

revelado neste mundo.” 

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

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

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

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

Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                             

________________ 

 “Estendemo-nos um pouco no exemplo dos jogos, 

porque é um dos mais admiráveis e fáceis de verificar, 

pela possibilidade de multiplicar os fatos à vontade, em 

curto espaço de tempo; e como a lei ressalta do 

conjunto dos fatos, foi esta multiplicidade que 

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

ignorassem.” 

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

1868, A Ciência da Concordância dos Números e a 

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

cerca de seis (6) pessoas no Brasil com nomes 

semelhantes ao de Vivaldo, não absolutos, quando 

que, também, somente ele: nasceu às 15 horas 

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

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

1964.  

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

França) (re) nasceu no Hospital da “Sagrada 

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

à sua condição de principal Provedor Genético da 

Sagrada Genealogia do Cristo para o 4º. Milênio da 

Era Cristã. 
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   A total fidelidade dos números-CHAVES em 

observação, mesmo que levando somente em 

consideração este prisma específico, cabendo a 

realização de outras Investigações a partir de um 

texto que diga respeito ao mesmo assunto, quanto 

nesta mesma fonte que acabamos de utilizar, 

em relação aos acontecimentos passados com o 

 em conexão com a vida atual do 

médium Vivaldo P. S. Filho, seguramente que nos 

 todo o espírito do trabalho providencial das 

grandes  quanto ao seu projeto 

reencarnatório que vem sendo muito bem conduzido, 

e que tem sido maravilhosamente Arquitetado desde 

épocas remotas da vida terrena, já que, como ficou 

explicitado na obra original... “SÃO LUIS IX”, os 

santos acontecimentos da Matemática Divina 

são como um verdadeiro Mecanismo de Engenharia 

Transcendental Reencarnacionista, dando ensejo 

a que todas e todos os sérios estudiosos do tema, 

tanto na Terra Material como nos Céus, se debrucem 

sobre o imenso arsenal de dados & fatos ora 

concentrados na Literatura Espírita, Espiritualista 

& Científica, e como apresentados no Livro. 

   Se fossemos agora ou mais adiante considerar um 

outro fato & dado isoladamente, seja ele Numérico, 

Literário, & ou Editorial, com certeza que daríamos 

margem para que os amigos leitores se colocassem 

de prontidão entre a negação e a dúvida, mesmo que 
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muito natural e muito salutar em qualquer serviço de 

pesquisa científica, porém as condições nas quais são 

apresentadas cada uma das evidências & provas-

CHAVES, isto, em caráter generalizado na obra 

em Estudo, é forçoso que nos apressemos em lhe 

consagrar o mais formal respeito e a mais destemida 

aceitação, mediante o pensamento sempre lúcido de 

Allan Kardec: 

 

“Na dúvida, abstém-te, diz um dos vossos velhos 

provérbios. Não admitais, portanto, senão o que 

seja, aos vossos olhos, de manifesta evidência. 

Desde que uma opinião nova venha a ser 

expendida, por pouco que vos pareça duvidosa, 

fazei-a passar pelo crisol da razão e da lógica e 

rejeitai desassombradamente o que a razão e o 

om senso rejeitarem. Melhor é repelir dez 

verdades do que admitir uma só falsidade, 

uma só teoria errônea.”  

De Allan Kardec, “O LIVRO DOS MÉDIUNS”, 

SEGUNDA PARTE, Capítulo XX, págs. 239 & 

246, Da influência moral do médium, 81ª. 

edição – primeira impressão (Edição Histórica) 

– 6/2013. (O destaque é nosso). 

      Existem aqui, a partir do caso extraordinário de 

mediunidade, dois aspectos de relevante importância 

que deve ser analisado. 
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   O primeiro deles é o efeito maravilhoso ocorrido por 

força da clarividência psicométrica de Vivaldo, 

quando este querido médium, sem que tivesse tido 

qualquer intenção premeditada, passou a visualizar, 

em plena luz do dia e sem qualquer contato físico 

com o epicentro do fenômeno (no caso, a “fotografia” 

que, em realidade, se encontrava no “computador”, 

ou antes, ela sendo visualizada por ele pela tela do 

seu notebook), que 

tinham origem, segundo ele mesmo relatou, na 

Europa. 

__________ 

   O outro fato muito curioso é de que o fenômeno, 

em primeiro lugar, se caracterizou por uma espécie 

de materialização momentânea, fazendo disto uma 

ocorrência mediúnica, também, de efeitos-físicos. 

   Entretanto, podemos lhes assegurar que toda esta 

ocorrência, por ele entrevista em sua generalidade 

transcendental, esteve subordinada a uma série de 

manipulações fluídicas e magnéticas que propiciou, 

creiam, um fenômeno maravilhoso de transporte a 

longa distância da preciosa relíquia, como muito bem 

observado por ele mesmo, apesar de, em princípio, 

ter lhe escapado, de todo, o real movimento das 

múltiplas partículas invisíveis que compunham a 

estrutura hiper-atômica da Coroa De Espíritos em 

estudo. 

__________ 
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   Vale a ressalva de que em “O Livro dos Médiuns” 

(de Allan Kardec), PARTE SEGUNDA, DA IDENTIDADE 

DOS ESPÍRITOS, Capítulo XXIV, na questão # 264, 

encontraremos uma perfeita síntese do modus- 

operandi dos Agentes Espirituais da Vida Maior, já 

que pelo texto apresentado pelo Codificador fica-nos 

evidente que todas as ações de origem Elevada, 

com fim útil de esclarecimento, de educação, e de 

entendimento, sejam todas elas providencialmente 

patrocinadas pelos Seres desencarnados, ou então 

ainda encarnados em momentos de Desprendimento 
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momentâneo do seu corpo físico, só poderá partir de 

, o que ensejará a 

cada sujeito (o médium) os mais deliciosos e vivos  

testemunhos de vida transcendental, aliás, como tem 

ocorrido com o nosso tarefeiro reencarnado desde ele 

que deu os seus primeiros passos no Espiritismo na 

atual reencarnação, isto, em início do ano de 1995, 

quando desde então, e a rigor (já que sempre, desde 

criança, foi um médium no sentido justo da palavra), 

pode aferir por sua faculdade paranormal os intensos 

movimentos das Falanges da Luz Divina, na intenção 

de socorrerem e iluminarem os seres encarnados, 

quanto os desencarnados, sempre fazendo cumprir a 

vontade do Cristo. 

   Os seus generosos benfeitores (as) desencarnados 

estão sempre a lhe incentivar, dentro das naturais 

possibilidades como médium, o testemunho pessoal 

de suas experiências transcendentais, inclusive com 

a observação de que, se for possível, e permitido por 

Deus, haveremos de lhe patrocinar, ainda nesta atual 

reencarnação, algumas experimentações mediúnicas 

em caráter laboratorial, com o concurso dos seus 

Guias e Mentores da Vida Maior, com o objetivo de 

conceder aos investigadores sérios, e idôneos, do seu 

Plano Material, mais algumas das impressionantes 

Materializações de Espíritos Desencarnados, o que 

evidentemente levará os detratores de sua obra a se 

posicionar a favor de suas maravilhosas Revelações 

Espirituais, como tem sido fartamente divulgadas em 
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seus múltiplos Livros mediúnicos, lamentavelmente 

ainda inéditos no campo editorial brasileiro.  

   Com isto, os seus Amigos Espirituais acreditam que 

muitas das ocorrências de caráter supranormal que 

vem ocorrendo com ele mesmo no decorrer dos 

últimos dezenove (19) anos, poderão ser verificadas 

cientificamente, particularmente as de natureza 

física, ensejando a todos (as) o estudo adequado em 

torno das excepcionais faculdades do venerável 

(que foi o Presidente Espiritual 

da , ao tempo da 

Codificação), agora transfigurado na personalidade 

momentânea de Vivaldo P. S. Filho. 

   É certo que inúmeros casos de transporte já 

foram motivo de análises e de estudos por eminentes 

e bondosos pesquisadores do passado planetário, 

que se consagraram à verdade dos variados fatos 

espíritas, porém, o que temos aqui é de deixar 

qualquer um de nós, verdadeiramente, de “queixo 

caído”, pois se trata de um precioso artefato (A 

Coroa de Espinhos de Jesus Cristo) que 

constituiu, e ainda constitui, a história sagrada da 

Cristandade, pelo fato de ter envolvido a divina 

cabeça do Pacificador Sublime no ápice de seu 

sofrimento no mundo. 

   Se bem, posso entrever que teremos pela frente 

muitos companheiros (as) de Doutrina que, ao lerem 

este relato insólito, sem se darem conta ainda do que 

realmente estamos a afirmar, imediatamente se 
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levantarão contra o que, aqui, tem sido relatado, 

acreditando eles e elas, muito ingenuamente mesmo, 

que estão “salvaguardando” a grandeza da Missão do 

Profeta de Nazaré, já que muitos, indiscutivelmente, 

não conseguirão digerir, como seria do nosso 

interesse, os fatos mediúnicos da vida apostolar e, 

praticamente, desconhecida do nosso Mensageiro 

reencarnado. 

   Talvez, se estas ocorrências surpreendentes 

tivessem sido narradas pelos “grandes” expoentes da 

nossa Causa Doutrinária e Cristã (eu disse, talvez!) 

se dignassem em, pelo menos, lhe admitir a 

possibilidade do feito miraculoso. 

   Mas, infelizmente, como se trata de um jovem- 

senhor, praticamente desconhecido dos meios 

“ilustres” do nosso movimento religioso, é muito 

certo que atuarão como ferrenhos acusadores, 

tentando persuadir os demais de que o que aqui tem 

sido dito não passa de mera imaginação de uma 

mentalidade esquizofrênica!!... – Risos... 

   

Elias Barbosa foi amigo dedicado e leal de Chico Xavier                                                  

por mais de cinquenta anos. 
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   Porém, graças ao Bom Deus, ele, o nosso querido e 

dedicado Vivaldo, já passou pela sua principal prova 

de fogo, quando, ao enviar o seu primeiro trabalho 

mediúnico ao saudoso médico psiquiatra, professor 

de medicina, e valoroso pesquisador & autor espírita, 

o Dr. Elias Barbosa, para a sua devida análise da 

obra... “MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS – 

Relatos de um Médium Espírita”, sob a Supervisão 

Espiritual de Elizabeth d´Espérance, Francisco 

Cândido Xavier & Adolfo Bezerra de Menezes, foi 

acolhido com inapreciável gentileza por este referido 

confrade, tendo sido, por ele, aureolado pela mais 

generosa deferência, quando o próprio Dr. Elias 

(antes mesmo de sua inesperada desencarnação, 

que ocorreu no ano de 2011!!) não somente lhe 

declinou carinhosamente com o título de “mestre”, 

como também lhe endereçou (por meio de uma carta 

eletrônica: e-mail) a profética orientação:  

   - “Seu livro tenho certeza, será lido por muitos 

leitores que estão trabalhando nas Universidades. 

Dentre muitas delas como, por exemplo, a USP; 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”. (Os destaques no 

texto do Dr. Elias Barbosa são nossos). 

Extrato do Livro de # 1. 



                    Livro # 5: “A Reenc. Progr. & Múltipla São Luis IX” – Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 

 140 

Ed. e-book: 
2015-22 
 

 

“Lamentam-se amargamente os metapsiquistas de 

que a maioria dos fenômenos mediúnicos se 

encontram eivados de obscuridades e 

extravagâncias, e de que, por isso mesmo, a 

doutrina da sobrevivência, para eles, se mostra 

repleta de impossibilidades. 

Estabelecem exigências e, depois de atendidos, 

acusam a instrumentação medianímica de 

criar personalidades imaginárias; exageram a 

função dos chamados poderes inconscientes da vida 

mental, estranhando que a força psíquica, como 

recurso mediador entre encarnados e 

desencarnados, não procede na balança da 

observação humana à maneira, por exemplo, das 

combinações do cloro com o hidrogênio. 

Com referência ao assunto, é imperioso salientar 

que se desconhece ainda, no mundo, a Lei do 

Campo Mental, que rege a moradia energética do 

Espírito, segundo a qual a criatura consciente, seja 

onde for no Universo, apenas assimilará as 

influências a que se afeiçoe”. 

– André Luiz                                                       

(“Mecanismos da Mediunidade”, Capítulo 17, EFEITOS 

FÍSICOS, Chico Xavier/pela Editora da FEB). 

Nota: O grifo no texto de André Luiz é nosso. 

   Fizemos questão de fazer esta pequena lembrança, 

pelo fato do nosso amigo e médium não ter como 
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comprovar a ocorrência na que foi submetido pelos 

seus Guias Espirituais, no afã sempre saudável de lhe 

proporcionar não somente a segurança devida em 

suas próprias faculdades psíquicas, como também 

lhe debitar o carinho extremo que verte de Mais Alto 

em relação à sua condução na tarefa missionária. 

   Observemos bem, que esta específica ocorrência, 

aparentemente fortuita, dentro dos preceitos de 

naturalidade e de espontaneidade, por assim 

dizer, sim, porque existem os casos provocados, 

como estão subordinados os variados Fenômenos 

Mediúnicos, apesar do severo controle a que muitas 

vezes estão ligados por compromissos maiores os 

médiuns de tarefas definidas na face da Terra, foi o 

estopim para que fosse possível ele mesmo ter 

acesso a outras tantas informações numéricas da 

vida de São Luis IX (a partir de datas históricas 

específicas), que se caracterizam, por si só, como 

incontestáveis . 

  

O respeitável autor espírita, Dr. Thales Tácito e a sua obra: “NA 

CASA DE MEU PAI HÁ MUITAS MORADAS”, 1ª. edição, de 2012, 

explica à página de # 25: “Assim, é de fundamental importância a 

numerologia na Bíblia, que integra diversos códigos e profecias”.      

(O destaque é nosso). 
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“Tudo se liga na obra da criação.”                                         

–  

(“Revista Espírita”, Ano IX, março de 1866, Introdução 

ao estudo dos fluidos espirituais, 1ª. edição, FEB, 2004).                                                           
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   Não podemos desconsiderar que a vida de São 

Luis IX (Vivaldo) está atrelada a de Allan Kardec 

(Chico), embora cada elemento: numérico, literário 

& editorial na Obra do Espiritismo, haverá de, em 

essência, trazer a personalidade de cada um deles, 

sem conflito científico algum, harmonizando-se. 

_____________ 

 

Estamos lidando com                                            

OS SINAIS SECRETOS DE DEUS                                                            

NA OBRA DO ESPIRITISMO                                    

QUE REVELAM A VOLTA DE SÃO LUIS IX!! 
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E a vai encontrando o seu 

espaço entre os adeptos (as) do Espiritismo! 
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________ 

CONTRA FATOS & DADOS                        

NÃO HÁ ARGUMENTOS!! 

________ 

   Com isto, cremos ter servido de alguma maneira, 

mesmo que muito insignificante, para a Descoberta 

e a compreensão dos surpreendentes Fatos Espíritas 

ocorridos com o nosso pupilo Vivaldo P. S. Filho/São 

Luis IX, levando em conta que, aqui, também não 

deixamos passar a oportunidade muito prazerosa de 

fornecer aos irmãos e irmãs encarnados mais alguns 

elementos-CHAVES que tem a ver com a VOLTA de 

São Luis IX, visto que a nossa tarefa mediúnica 

se cofunde com a da pesquisa, propriamente dita, 

quando passamos a fornecer FATOS & DADOS que 

foram inseridos na Literatura, por exemplo, e de 

certa maneira ficando a cargo do próprio pesquisador 

dar corpo científico ao que surge, por intermédio 

dele mesmo, das Altas Esferas do Infinito!!...  

 

______________ 

José Herculano Pires (Espírito)    

Vivaldo P. S. Filho (médium)                         

(Salvador/BA, 08 de fevereiro de 2015) 
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   Nota do médium: O Dr. Thales Tácito Pontes L. de 

Pádua Cerqueira, além de valoroso espírita, é também 

professor de Direito, autor de obras jurídicas, promotor 

de Justiça e promotor Eleitoral em Minas Gerais, 

Palestrante oficial do TSE, MPEs, TREs, ONGs e partidos 

políticos, Professor de Direito Eleitoral e colaborador da 

Rádio Justiça e TV Justiça (Supremo Tribunal Federal), 

que, por motivo de extrema gentileza de sua alma amiga 

e valorosa, do real discípulo do Evangelho de Jesus 

Cristo, nos encaminhou de presente um exemplar da 2ª. 

edição de sua primeira obra espírita (acima citada), que 

segundo entendemos vale a pena ser refletida pelos 

adeptos do Espiritualismo, como um todo. 

   Fica evidente que fatos como aqui narrados, mesmo 

que de maneira muito sintética, merece todo o carinho e 

toda a atenção dos investigadores sérios dos fenômenos 

mediúnicos, venha, a ocorrência, de um “arauto” do 

Espiritualismo ou de qualquer outro médium, que, por 

força das circunstâncias, esteja ainda margeando o difícil 

mar que se divide entre o continente maravilhoso das 

causas santas e desinteressadas e o tempestuoso 

labirinto dos interesses meramente humanos. 

   Seja como for, sabemos, por antecipação, e por avisos 

partidos de generosos amigos da causa Cristã no 

Espiritismo, como no caso do eminente confrade Dr. Elias 

Barbosa (antes mesmo de sua desencarnação), que a 

luta que os médiuns idôneos haverão de travar contra 

aqueles (as) que desejam que “as coisas continuem 

como estão”, sem o aprofundamento devido dos sérios 

temas que dizem respeito aos Médiuns e à Mediunidade, 

de uma maneira geral, será tão intensa quanto aquelas 

vividas pelos cristãos primitivos, sempre movidos pela 
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palavra generosa do Cristo de Deus, de que “nem todos 

os que dizem Senhor, Senhor, fazem a vontade do 

Pai Celestial”. 

_______________ 

E DENTRO DESTE ESQUEMA IMPRESSIONANTE DE 

NÚMEROS, CÁLCULOS, PALAVRAS, DATAS & 

ACONTECIMENTOS-CHAVES, O LIVRO “SÃO LUIS IX” 

IRÁ DESVENDAR ALGUS DOS GRANDES ENIGMAS DOS 

“SINAIS” SECRETOS DE DEUS NA OBRA DE ALLAN 

KARDEC, CHICO XAVIER, E DA BÍBLIA SAGRADA. 

   

 Os Livros de # 6, 7 & 8. 

_______________ 
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“Os Livros cunhados pela cultura científica do Dr. 

Hernani são de inestimável valor doutrinário...”                    

Vivaldo P. S. Filho. 
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Capítulo # 7 

______________ 

OS “SINAIS” DA REENCARNAÇÃO DE                       

SÃO LUIS IX NO BRASIL E A                                                      

OBRA DE HERNANI G. ANDRADE 

 

Dr. Hernani frente a Chico Xavier no Programa “Pinga-Fogo”, da TV Tupi 

   Seria, de verdade, alguma presunção minha falar 

de minha própria obra? 

   Sinceramente, creio que não, principalmente se no 

meu pobre coração estiver, antes de tudo, a intenção 

sempre saudável de ofertar o consolo da verdade 

pelas portas do Amor e da Instrução. 

   Quando na Terra, nunca fui um homem devotado 

exclusivamente ao pensamento religioso, embora eu 

tenha lhe dedicado alguma parcela de minha atenção 

e do meu mais profundo respeito. Sim, posso garantir 

aos nossos leitores amigos (as) que de tudo eu fiz 

para no Grande Futuro, após a desistência das células 
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fisiológicas em se manterem ativas na Dimensão dos 

seres encarnados, se assim eu posso realmente me 

expressar, já que me sinto, Por Aqui, tão encarnado 

quanto antes, embora uma realidade espiritual mais 

prazerosa, não viesse a me arrepender pela falta de 

juízo, que normalmente acomete a grande maioria 

das criaturas terrenas quando se encontram diante 

dos seus passionais interesses de seita, de casta e, 

muito particularmente, os de ordem econômica, pois 

os tesouros, ditos de Mamon, sempre foram e ainda 

serão, por muito tempo, uma pedra de tropeço na 

vida de cada um de nós, que haveremos de ir e voltar 

do plano das forças físicas sempre mais ou menos 

ricos dos Tesouros de Deus, que será sempre o nosso 

maior objetivo financeiro, pelo menos o daqueles e 

daquelas que já pensam melhor com o coração e 

muito menos com a genitália. 

   Uma pergunta que sempre nos fazíamos, eu 

mesmo e os nossos abnegados Amigos da Vida Maior, 

no decorrer do esforço mediúnico de nosso estimado 

Vivaldo para a produção da obra... “SÃO LUIS IX”, 

era se os amigos do angustiante e traumático solo 

terreno já estariam preparados para compreenderem 

, no que se refere às 

inúmeras Revelações-CHAVES em torno de algumas 

das suas próprias vidas passadas, mas também a 

grande quantidade de cálculos matemáticos, que, 

apesar de serem muito simples e muito fáceis de se 

efetuarem, haveria de deter, em cada leitor (a), um 

percentual muito grande de atenção, já que, de uma 
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maneira geral, o povo brasileiro não gosta muito de 

fazer “contas” (risos...). 

   Que diga as operadoras de cartões de crédito 

sediadas em nosso país. 

   Por este motivo mesmo, é que decidimos, e eu falo 

também por mim, em particular, por ter sido 

aureolado pela gentileza das Entidades Magnânimas 

da Vida Superior com a condição de um dos co-

autores desencarnados da presente peça científica, 

ao lado de outras figuras ilustres do meio espírita, 

como André Luiz, Canuto Abreu e, ainda, uma 

diversificada plêiade de Entidades Luminosas que, no 

passado, comporam o corcel 

, sim, preparar este novo trabalho, em forma 

de uma singela apresentação (de um Portfólio 

Promocional) do que, em verdade, foi composto o: 

“SÃO LUIS IX” (EM 3 VOLUMES). 

   Dito isto, notemos como as coisas aqui, tanto 

quanto o foi na obra original, psicografada pelo nosso 

médium-missionário, vem se encadeando de maneira 

muito positiva, embora em circunstâncias diversas, 

mas sempre com uma ideia-base. 

   Logo no seu início, tivemos uma apresentação da 

pequena criança H.S., que na verdade se trata da 

reencarnação (múltipla) de três personalidades 

espirituais da mais nobre condição moral, apesar de 

cada uma delas se esquivarem, pessoalmente, de tal 
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característica moral, quando o lindo bebê foi trazido 

ao colo de nosso Vivaldo (o seu benfeitor encarnado) 

pela sua própria mãezinha e tirando-lhe uma foto, 

sem qualquer premeditação de ambas as partes, 

porém, acarretando todo este esforço dos Espíritos 

Amigos na composição de um singelo Portfólio..., que 

naturalmente vem se transfigurando em outra obra 

de real valor doutrinário para o Espiritismo. 

   O nosso estimado Vivaldo, nada sabia por 

antecipação. 

   E agora, finalizando o nosso humilde serviço, como 

um presente adicional aos nossos queridos irmãos 

espiritualistas que ainda sentem certa dificuldade em 

efetuarem longos cálculos, e mentalizar essas coisas 

de maneira um pouco mais complexa, apresentamos 

a sua narrativa em forma de experiência mediúnica 

ao companheiro espírita e autor Thales Tácito, 

como um contraponto aos inúmeros fatos-CHAVES & 

que, por si só, transformaram-se em verdadeiras 

provas materiais da Reencarnação Programada & 

‘Múltipla’ do Espírito São Luis IX.  

   Na vida do Universo não existe casualidade.  

   E por isso mesmo, asseguramos a cada um (a), em 

particular, que passem a se mexer, um tanto mais, 

em suas poltronas (e sofás) acolchoadas, de suas 

casas, de seus escritórios e, porque não dizermos, de 

“seus” centros espíritas, e fervorosamente passem a 

dar mais atenção às inumeráveis ocorrências da vida 
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transcendental que têm sido vazadas, quase que 

diariamente, pelos meios de comunicação do mundo, 

como um convite, e um urgente alerta, para que nos 

ocupemos mais com o Espírito e menos com a 

matéria.  

   Como nos disse Jesus: “Daí a Cesar o que é de 

César. E daí a Deus o que é de Deus”. 

   E não façamos sofisma quanto a isto. 

 

____________ 

...”porque nada acontece casualmente em 

parte alguma”... 

Espírito Neio Lúcio/Chico Xavier, “COLHEITA DO BEM” (Ed. Vinha de Luz) 

____________ 
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____________________________ 

   

Para aqueles que se sentirem aptos a compulsarem a obra 

original, “São Luis IX”, com certeza que se surpreenderão 

com algumas das mais fantásticas revelações a respeito do 

Espírito de Elvis Presley, que em vidas passadas do o Rei 

Daví, de qualquer maneira uma das mais significativas 

personalidades do século XX, não somente pelo seu enorme 

talento quanto, e muito especialmente, pelo seu coração cheio 

de amor e devoção ao Cristo Amado, pelos incontáveis 

exemplos, em vida, de profunda generosidade e lealdade ao 

bem geral, fatos que marcaram a sua vida pública e pessoal, 

que foi também muito sofrida e carregada de conflitos                                                              

de ordem sentimental.                                                               
____________________________ 

   Por uma narrativa muito simples, porém muito 

instrutiva, o médium, com o auxílio mental das 

Entidades da Luz Divina, traçou um perfeito quadro 

reencarnacionista, matematicamente construído 

http://www.amormariano.com.br/wp-content/uploads/santa-clara1.jpg
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a partir de dados precisos do Antigo e Novo 

Testamentos, de algumas das suas existências 

passadas, deste grande astro da música internacional 

(como o Rei Daví e depois como o Apóstolo 

André), marcando a sua presença na obra não 

somente como um simples apêndice, mas como uma 

peça-chave, entre ele mesmo e a figura de São Luis 

de França, neste esforço conjunto Entre o Céu e a 

Terra, para consubstanciar o que para nós, Espíritos 

desenfaixados do molde fisiológico, nada mais é do 

que o próprio desejo do Senhor em manifestar-Se ao 

mundo corporal por meio do Estudo e da Educação, 

que, segundo compreendemos, devem estar sempre 

iluminados pela boa-orientação Kardequiana. 

_____________ 

   Agora, pincemos do Livro um pequeno, mas muito 

importante extrato que levará a cada um de nós, 

particularmente aqueles (as) companheiros (as) que 

ainda torcem os seus narizes para as sugestivas 

interpretações da Numerologia, sem que antes eles 

mesmos tenham feito qualquer estudo mais sério em 

torno do assunto, desconsiderando formalmente toda 

a orientação do Codificador para que, antes de 

formarmos um parecer definitivo sobre qualquer 

assunto, fosse ele científico ou não, tomássemos o 

cuidado em lhe estudar a fundo, até porque qualquer 

um de nós todos estaria dando um péssimo exemplo 

em relação ao juízo que devemos ter, especialmente 

quando a coisa se trata de Ciência-Espírita: 
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   (...) Será de extrema conveniência que os estudiosos da 

Reencarnação Programada, ou seja, aquela seguindo 

princípios de origem Superior, atentem para a importância 

do extrato que retiramos da obra “Chico Xavier: encontros no 

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

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

nos traz uma verdadeira pérola de Emmanuel (por Chico 

Xavier) para uma melhor compreensão de nossos 

apontamentos à luz da Espiritualidade, que ora nos assiste e 

transmitem-nos as informações acima, lembrando ainda 

que o extrato a seguir foi encontrado dias após a elaboração 

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

experiência própria, acredito na influência dos números na 

vida das pessoas, ou da comunidade. A Bíblia contém 

citação freqüente de certos números, por exemplo: a criação 

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

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

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

ponto se pode crer na presença dos números em nossas 

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

vasto de significações, que demanda estudos adequados 

com a supervisão de especialistas do assunto. Não 

disponho de elementos para confirmar ou negar as 

assertivas das autoridades que se manifestam nessa área de 

investigações espiritualistas. Guardo, porém, a convicção de 

que, em nosso renascimento já trazemos, por inspiração dos 

Benfeitores Espirituais que nos assistem, a influência dos 

números de que estejamos necessitados para que a vida nos 

conceda o melhor que sejamos dignos de receber. E isso 

acontecerá, até que possamos conquistar a numerologia 

como ciência para o domínio de nossos conhecimentos. (...) 

Nota: Os grifos são nossos. 
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_______________________ 

 

   Um outro aspecto da obra original em análise, 

tem sido as inúmeras referências de valor emocional 

inestimável tanto ao amigo Vivaldo P. S. Filho, como 

à sua parentela reencarnada, no caso a sua querida 

mãezinha Maria Isaura C. Cabral (a reencarnação da 

rainha Branca de Castela, que foi a genitora de Luis 

IX), à sua querida e antiga companheira Maria 

Francisca L. de Amorim (sua ex-esposa esta atual 

existência e a reencarnação da rainha Margarida de 

Provença, consorte de Luis IX) & Joane Amorim R. 

de Santana (a filha do coração de nosso Vivaldo, filha 

de Francisca, e a atual reencarnação daquela que foi 

a princesa Margarida de França). 

_______________________ 
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      Século XIII               1972                  1973   

 
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 é mesmo de assustar! Os amigos não 

acham?!...  

   Nota do Autor Espiritual deste Capítulo, em 

26 de março de 2015: Para que não venha a 

pairar dúvidas sobre o que estamos a 

apresentar aos amigos (as) do solo do planeta 

material (ou um dos planetas materiais de 

nossa insignificante morada multidimensional), 

vejamos que além das incontestáveis 

evidências faciais entre Branca de Castela e a 

sua personalidade atual, Maria Isaura, que 

nos surpreende a todos (as) pelo fato de 

apresentarem nas suas imagens (do passado 

e do presente!!) os significativos modelos de 

roupa que se configuram num excelente indício 

de maquinação providencial dos Agentes 

Espirituais que laboram e que produzem as 

maravilhosas provas-CHAVES reencarnatórias, 

como num encantamento perfeito de aparente 

coincidências, que nada mais são do que a Obra 

dos Espíritos na execução da Vontade de Deus, 

então, temos como atestar que desde o tempo 

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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recuado da França do século XIII ela já estava 

predestinada à VOLTAR ao solo do planeta 

material com a incumbência de possibilitar o 

retorno do seu filho Luis IX, não somente junto 

à plêiade das Entidades Venturosas da Terceira 

Revelação, que teve início no século XIX, mas, 

particularmente, na condição do médium de 

múltiplas possibilidades, Vivaldo, que haveria 

de DECODIFICAR os “SINAIS” SECRETOS 

DO SENHOR, seja na obra de Allan Kardec 

(particularmente!), na de Chico Xavier, e nos 

Livros Sagrados dos Cristãos, em pleno século 

XXI.  

  

   Se existia alguma dúvida que isso pudesse 

ter acontecido de fato, aqui mostramos que o 

que não nos falta são evidências & fatos 

históricos da Matemática-Transcendental, a 

exemplo do que vem a seguir:  

- O Século de nascimento de Branca de 

Castela: XIII (13).  

- E Século de nascimento de Maria Isaura: 

XX (20).  
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Levemos em consideração que são 7 séculos 

entre um e outro acima.  

Exatamente, o mês (7) de julho da sua atual 

reencarnação como Maria Isaura e o de seu 

filho Luis IX, agora como Vivaldo P. S. Filho, 

ambas no século XX.  

- A mãe no dia 6 (julho) e o seu filho no dia 10 

(julho).  

Na soma do século 20 com o século 13, teremos 

o número sagrado 33, que marca a idade com 

a qual o Cristo foi morto. E exatamente sobre 

este fato, o da Coroa de Espinhos com a qual 

foi “coroado” o Senhor do Mundo, a partir do 

fenômeno vivido pelo nosso médium Vivaldo, é 

que se baseia o nosso Portfólio do Livro São 

Luis IX. 

   Até aí, as evidencias já são muito boas, mas 

se somarmos mais uma vez o 6 (do dia de 

nascimento de Maria Isaura) + 10 (do dia 

de nascimento de Vivaldo P. S. Filho) = 16.  

   E 1 + 6 = 7.  

   Novamente, o exato mês de julho (7).  

   Entretanto, vale a lembrança de que este 

especifico número sete (7) é verdadeiramente 

muito significativo, simbolicamente falando: 

tanto na sua mística religiosa e espiritual 

(particularmente na do Cristianismo) quanto na 

da força do seu magnetismo astral (como já 

fora objeto de uma análise por Chico Xavier, 

como vimos um pouco mais acima, a sua 
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Entrevista ao confrade espírita Hércio Marcos C. 

Arantes, na obra “Chico Xavier: encontros 

no tempo”, Capítulo 1, item 16, Ed. IDE, 6ª. 

Edição – setembro 2005 - Araras/SP).  

– Soma de todos os números encontrados nas 

datas de nascimento (04/03/1188) e morte 

(27/11/1252) de Branca de Castela: 4 + 3 + 

1 + 1 + 8 + 8 + 2 + 7 + 1 + 1 + 1 + 2 + 5 + 

2 = 46.  

Que simbolicamente pode bem representar, 

primeiramente... O mês (4) de abril de 

nascimento do Espiritismo, o qual ela mesma, 

mais tarde no século XX, haveria de apresentar 

ao seu filho querido Vivaldo P. S. Filho/São Luis 

IX, e ainda o mês (6) de junho, não somente 

o mês que se comemora o nascimento de São 

João Batista, o Espírito de Verdade, como o 

exato mês, no ano de 2012, no qual Vivaldo 

passou a receber mediunicamente aquela que 

seria a sua primeira (1ª.) obra psicográfica, 

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos 

Diversos, em Homenagem ao Livro “VOLTEI”, 

do Irmão Jacob (por Chico Xavier/FEB), obra, 

esta, da lavra psicográfica do maior médium de 

todos os tempos, que se tornou para os nossos 

trabalhos de agora como a marca indelével de 

que as Reencarnações Programadas da Família 

Real de França, do século XIII (e ainda a do 

século XVIII, um assunto que foi tratado no 

final desta obra, na Entrevista com São Luis 

de França, providenciada pelos Espíritos de 

Veneranda, Cárita & Clara de Assis, e que estão 

subordinadas a uma série impressionante de 

evoluções aritméticas, dentro de um contexto 
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racionalmente religioso e científico, todas elas 

providenciadas pelos Seres Angélicos que 

controlam e conduzem com amor e sabedoria 

os destinos da Humanidade desde a mais 

rêmora era das sociedades do mundo material, 

já que as reencarnações passadas de nosso 

amigo Vivaldo (São Luis) são apresentadas 

numa síntese muito clara e lúcida desde os 

tempos dos grandes faraós do Egito, quando na 

roupagem transitória de José, o grande 

Governador, pode, de certa forma, dar início ao 

seu processo pessoal de reinado sobre as 

diversas terras do mundo passageiro.  

   Agora, de uma maneira invertida, se ao invés 

de 46, como foi encontrado um pouco mais 

acima, a gente colocar o # 64, teremos 

miraculosamente o exato ano de 1964, de 

nascimento de seu filho Vivaldo P. S. Filho 

(São Luis IX). 

   Tudo isto já se torna muito significativo.  

   Mas se considerarmos que a atual VOLTA 

deles dois (Branca de Castela & Rei Luis IX) foi 

no século 20, teremos então duas vezes o 

número 10.  

   E ambos no mês 7 (julho).  

   Então, teremos aqui duas vezes o dia (10) e 

o mês (7) de nascimento de Vivaldo P. S. 

Filho, o São Luis de França reencarnado. O que 

corresponde a duas (2) encarnações, uma no 

século XIII e outra no século XX, que são as 

duas fazes que estamos mais nos detendo 

nesta obra e na outra, a principal!!  
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   Agora, prestemos bastante atenção nas 

seguintes anotações-CHAVES, que por si só são 

o prelúdio da Reencarnação Programada:  

- O Ano do nascimento de Branca de 

Castela: 1188.  

- O Ano do nascimento de Maria Isaura: 

1940.  

   De uma reencarnação para a outra foram 

levados: 752 anos: 7 + 5 + 2 = 14.  

- O Ano da morte de Branca de Castela: 

1252.  

- O Ano do nascimento de Maria Isaura: 

1940. De uma desencarnação para a outra 

encarnação foram levados: 688 anos: 6 + 8 + 

8 = 22.  

   Agora, vejamos que maravilha: (1422): 1 + 

4 + 2 + 2 = 9.  

Conspirando em nosso favor, e seguindo a 

impressionante linha de raciocínio acima 

(que foi do mês 6, de junho, de início da tarefa 

psicográfica da obra “MENSAGENS DE ALÉM-

TÚMULO”), temos agora o exato mês (9) de 

setembro, do ano de 2012, quando Vivaldo P. 

S. Filho concluiu, a rigor, a sua primeira (1ª.) 

obra psicográfica, “MENSAGENS DE ALÉM-

TÚMULO”, ditada por Espíritos Diversos, 

com a Coordenação Espiritual de Elvis Presley 

& Santa Clara de Assis, em Homenagem ao 

Livro... “VOLTEI”, pelo Espírito Irmão Jacob 

(por Chico Xavier/pela Ed. da FEB).  
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   O Esquema da 

(Vivaldo P. S. Filho) e 

de (Maria Isaura C. Cabral) 

foi aqui devidamente Decodificado, mas claro 

que aguardado que outros IRMÃOS de crença 

Espirita, ou não, imbuídos de boa-vontade e 

que sejam sinceros em seus interesses, 

venham nos ajudar na , que se 

trata de um Serviço que deve ser realizado por 

mil mentes diferentes, como seria em qualquer 

trabalho que envolva os rigorosos fatos & dados 

da Ciência, de qualquer Ciência.  
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“Tudo se liga na obra da criação.”                                         

–  

(“Revista Espírita”, Ano IX, março de 1866, Introdução 

ao estudo dos fluidos espirituais, 1ª. edição, FEB, 2004).                                                           
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   Não podemos desconsiderar que a vida de São 

Luis IX (Vivaldo) está atrelada a de Allan Kardec 

(Chico), embora cada elemento: numérico, literário 

& editorial na Obra do Espiritismo, haverá de, em 

essência, trazer a personalidade de cada um deles, 

sem conflito científico algum, harmonizando-se. 

_____________ 

 

Estamos lidando com                                            

OS SINAIS SECRETOS DE DEUS                                                            

NA OBRA DO ESPIRITISMO                                    

QUE REVELAM A VOLTA DE SÃO LUIS IX!! 
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E a vai encontrando o seu 

espaço entre os adeptos (as) do Espiritismo! 
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________ 

CONTRA FATOS & DADOS                        

NÃO HÁ ARGUMENTOS!! 

________ 

   Em síntese, estes são os principais personagens do 

Estudo científico & mediúnico, matematicamente 

previsto pelos Sagrados Livros do povo Cristão, 

como pelas Obras Básicas do Espiritismo, e ainda 

pela impressionante Literatura que foi psicografada 

por Francisco C. Xavier. 

   No mais, o seu serviço mediúnico se desenrola de 

uma maneira que nos leve a refletir no quanto 

estamos, pelo menos por enquanto, muito distantes 

da Verdade Total sobre os inabordáveis Mecanismos 

da Mediunidade que estão atrelados aos Múltiplos 

processos reencarnatórios, estejam eles sob a batuta 

de um exímio obstetra do mundo carnal ou de uma 

maneira muito singular sob as ampulhetas 

laboratoriais dos Ministros da Vida Infinita. 

   De uma maneira ou de outra, o certo mesmo é que 

toda a Vida, carnal ou espiritual, se desenrola sob 

uma medida oculta que estamos muito distantes de 

apreender, por enquanto.  

______________ 
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   Entretanto, voltando ao começo de nosso assunto, 

o da visão transcendental de nosso pupilo Vivaldo, 

como fora relatada por ele mesmo ao confrade Dr. 

Thales Tácito, se os nossos amigos do plano material 

forem se aventurar a novas experimentações a partir 

do que já colocamos para o leitor, em torno da vida 

sagrada e apostolar de Rei São Luis de França em 

relação à de nosso amigo-médium, por certo que 

encontrarão mais evidências-CHAVES de que se 

trata, sim, de um mesmo Espírito, aliás, quanto a isso 

vamos verificando que a cada passo a nossa crença 

vai se fortalecendo ainda mais. 

 

   Basta que Estudemos. 

   Que Deus seja louvado.    

Hernani G. Andrade (Espírito)                   

Vivaldo P. S. Filho (médium)                         

(Salvador/BA, 10 de fevereiro de 2015, às 00hs29min) 
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______________ 

Nota do médium em 20/01/2022: 

   Este grande Amigo Espiritual, sem dúvida alguma que 

me dá grade alegria ao me visitar, quando ele aproveita 

para me ministrar algum tipo de informação sobre 

MEDIUNIDADE, até porque, qualquer informação que 

venha de um Espírito de Luz como o dele, será sempre 

uma enorme bênção para todos (as) nós, que estamos 

sempre em busca de qualquer gota de instrução pelo 

Espiritismo. 
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(Vol. Único)

 

Pelo Espírito Veneranda                                                         

Com  
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Ainda As Mensagens                     

dos  

__________

  

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha & 

Chico Xavier, surpreende-nos pela riqueza de detalhes fotográficos 

(desenhados pela querida médium mineira, que fora sobrinha do grande 

Eurípedes Barsanulfo!) do Espaço Geográfico Espiritual                                          

do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde na sua 

generalidade eles residem e trabalham, da referida 

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

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica 

obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André 

Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de 

Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora 

IDE, Araras/SP, com 1ª. Edição: 1983). 
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   A Cidade Espiritual São Salvador, dos Níveis 

Superiores da Terra, está localizada na 9ª. Esfera, 

numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, 

que nasceu e reside atualmente na Cidade de São 

Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os 

Santos), no Brasil, já que o projeto das belas 

Revelações Espirituais em torno de algumas de 

suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu 

conhecimento, ou não, por força da natureza 

transcendental do precioso projeto em curso estar 

alinhado ao número nove (9), referente ao mês (9) 

de setembro do ano de 2012, quando o nosso pupilo 

mediúnico concluiu, a rigor, o seu primeiro Livro (em 

PDF) pela psicografia, propriamente dita, Livro # 2: 

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos 

Diversos, com a Coordenação Espiritual de Elvis 

Presley & Santa Clara de Assis, já debatido em 

obras anteriores de sua lavra psicográfica, e que foi 

produzido em homenagem ao Livro: “VOLTEI”, 

pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/pela FEB). 

   

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

André Luiz & Hernani G. Andrade: Voltando a ser atualizado                    

pelo Espírito Santa Brígida da Suécia. 
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“Os Livros cunhados pela Cultura Espírita do Dr. 

Inácio, pelo médium uberabense Carlos A. Baccelli,  

são de inestimável valor doutrinário...”                    

Vivaldo P. S. Filho. 

https://d3ugyf2ht6aenh.cloudfront.net/stores/023/925/products/do%20outro%20lado-1024-1024.jpg
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Capítulo # 8 

______________ 

OS “SINAIS” DA REENCARNAÇÃO DE                     

SÃO LUIS DE FRANÇA NA OBRA DE                                    

IAN STEVENSON & HEMENDRA N. BANERJEE 

 

   Somos de parecer que tanto o Dr. Ian Stevenson 

(USA) quanto o Dr. Hemendra N. Banerjee (Índia) 

são duas (2) figuras eminentemente espiritualistas, 

sem que, a despeito de que seus propósitos mais 

íntimos estivessem alicerçados na condução de um 

trabalho todo Espiritual, nos seus Estudos fossem 

desconsiderados, em qualquer ponto que fosse, o 

caráter investigativo, sério, sóbrio & analítico, no 

qual deve estar sempre subordinada toda e qualquer 

pesquisa científica, claro, minha gente, que sem 

perder aquele tônus de viva alegria que habita o 

coração de todos aqueles aquelas que se nutrem pelo 

verdadeiro ideal do bem, já que Evangelho significa 

levar a felicidade aos outros, pela nossa própria 
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vivencia, ou quem sabe dando deste frescor da Vida 

Com Deus mesmo sem que, ainda, ou por enquanto, 

estejamos lhe vivenciando, na própria Alma, a beleza 

e o frescor espiritual!! 

   A Caridade é isso, seja por qualquer maneira que 

ele for observada, estará dando e realizando mesmo 

nas dificuldades... 

_______ 

    

Jesus e a Caridade. 
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______________ 

   A maneira pela qual foram introduzidos os 

, em forma de números, datas, 

fatos, elementos literários, editoriais, e imagens, por 

exemplo, na obra destes dois ilustres pesquisadores 

da Reencarnação, em relação à vida atual e 

passada de Vivaldo P. S. Filho/São Luis IX, haverá de 

deixar os irmãos e irmãs da Terra verdadeiramente 

estupefatos, pela condição mesma do seu caráter 

excepcional, já que tudo se encadeia, se desenvolve, 

e se conjuga, como num maravilhoso quebra-cabeça, 

pelo qual haveremos de chegar à conclusão, mesmo 

que a contragosto de alguns e/ou algumas, de que o 

Mundo Espiritual Superior preparou o caminho 

matematicamente perfeito para o seu RETORNO ao 

solo do planeta, mediante o esforço conjunto dos 

seus Guias & Mentores, dos seus Amigos Espirituais 

e Protetores desencarnados, tanto quanto o de uma 

enorme constelação de Entidades encarnadas e 

desencarnadas, que, de alguma maneira, haveriam 

de lhe influenciar os passos, mesmo que de uma 

maneira oculta aos olhos humanos, como também 

serem influenciadas pela sua própria personalidade 

amiga e fraternal, todos com o desejo real de fazer a 

vontade santíssima do Pai. 

   Os amigos (as) que se decidirem pelo Estudo 

metódico e sistemático da obra “SÃO LUIS IX”, 

se depararão com uma quantidade imensa e variada  

de evidências-CHAVES encontradas nas obras destes 

dois (2) grandes investigadores da alma humana, já 
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que o Dr. Stevenson, no seu European Cases of 

Reincanation Type (Copyright 2013), que aqui no 

Brasil teve o título de... “Casos Europeus de 

Reencarnação”, com primeira edição em português 

no ano de 2010, pela Editora Vida & Consciência 

Ltda, quanto o Dr. Banerjee, com o seu precioso 

“VIDA PRETÉRITA E FUTURA” (Copyright 1979), 

lançado no Brasil pela Editora Nordica, são peças-

chaves dentro do estudo que acabamos de realizar 

pelo nosso querido médium, e isso falamos sem 

medo de estarmos indo muito além, as provas se 

estabelecem mais avantajadas ainda, mesmo porque 

o que todos e todas poderão deduzir é que todas as 

ocorrências foram tão bem estruturadas que fácil 

será nos convencermos de que TUDO NO UNIVERSO 

ESTÁ SUBORDINADO À SÁBIAS LEIS DE AMOR E  

DE SOLIDARIEDADE, TENDO COMO EMGRENAGEM 

UMA ENGENHARIA TODA DIVINA DE MECÂNICA 

MATEMÁTICA, DE ESTATÍSTICA, E DE MAGNETICA-

ELETRICA, POR EXEMPLO, tudo isso e muito mais a 

culminar por meio de uma única existência, ou até 

mesmo por meio de existências “múltiplas”, que, 

infantilmente, cremos está subordinada ao nosso 

próprio e pobre arbítrio, apesar de assim desejarem 

que pensemos os Amigos da Vida Maior por 

concluírem que “não temos cabeça” ainda para 

compreender e assimilar determinadas condições de 

vida-psicológica completamente entrosada com a 

Mente Suprema de Deus, tal o Cristo Amado, quando 

afirmara que Ele e o Pai eram somente Um! 
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   Quem estiver duvidando, convidamos a acessar as 

centenas e centenas de páginas desta interessante 

obra de Autoria de André Luiz, Hernani G. Andrade & 

Canuto Abreu... !!..., que certamente 

haverá de deixar o leitor em estado de puro êxtase, 

senão pela quantidade variada de Artigos Espirituais 

que versam sobre a Filosofia e a Religião, à LUZ DO 

ESPIRITISMO, com certeza que por conta deste 

conjunto imenso de provas científicas sobre a atual 

VOLTA de São Luis IX, por exemplo.   

   Se não fizerem isto, estarão deixando passar uma 

excelente oportunidade de se iluminarem, pela força 

do raciocínio e da lógica, do bom-senso, e da mais 

insuspeita confiança nos sagrados Postulados de 

Allan Kardec. 

   Não tenhamos medo do novo.  

   Aliás, quem não se sentir encorajado às novas 

descobertas do , é melhor que 

não se levante da cama ao amanhecer, mantendo-se 

inadvertidamente na condição de pseudo-vítimas de 

seus tão acalentados obsessores, já que na Vida dos 

Universos tudo é movimento, ação, e ininterrupto 

labor em benefício de todos, seja pela Instrução, 

quanto fundamentalmente pelo Amor. 

___________ 

Inácio Ferreira (Espírito)                                           

Vivaldo P. S. Filho (médium)                           

(Salvador/BA, 13 de fevereiro de 2015, às 07hs26min) 
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     Nota do médium: O querido Espírito do Dr. Inácio 

Ferreira tem me dado a alegria de psicografar algumas 

de suas Mensagens Espirituais, haja vista o seu interesse 

em se manter ativo, não somente por um único tarefeiro 

encarnado da mediunidade, mas por todos aqueles que 

se devotem com alegria e lealdade aos Postulados de 

Allan Kardec, quanto aos de Chico Xavier, tendo como 

orientação-básica o desprendimento total e irrestrito dos 

interesses de seita, sociedade e, muito particularmente, 

os de caráter financeiro.  

   O seu lema continua sendo: “Fora da Caridade não 

haverá jamais Salvação”. 

 

O Dr. Inácio Ferreira ao lado de seu caro amigo Carlos A. Baccelli. Uma 

parceria que tem reforçado, pela mediunidade, o prazer da leitura aos 

milhares de adeptos do Espiritismo contemporâneo. 

   Inclusive, o estimado Dr. Carlos Baccelli foi o médium 

responsável pela produção do Prefácio (

) da 1ª. obra mediúnica (e de 

pesquisa) de Vivaldo P. S. Filho, que foi Assinado pelo 

Espírito ODILON FERNANDES,  
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“MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS/AMOR, SEXO E 

OS VARIADOS ASPÉCTOS MULTIDIMENSIONAIS NO 

PROCESSO DE CURA – Relatos de um Médium Espírita”, 

   Que foi habilmente Coordenado pelos Espíritos de 

Elisabeth d´Espérance, de Francisco C. Xavier & de 

Adolfo Bezerra de Menezes, uma obra irresistível que 

se encontra inédita no meio editorial espírita brasileiro, 

de papel, ou impresso, mas, graças à INTERNET, já 

podendo ser acessado (virtualmente) em meu próprio 

Site Espírita desde o ano de 2015. 
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Irene de Atenas (em grego: Ειρήνη η Αθηναία) ou Irene 

Sarantapecina (em grego: Ειρήνη Σαρανταπήχαινα; c. 752 - 9 de 

agosto de 803), foi uma imperatriz bizantina que reinou entre 797 e 802. Antes 

de se tornar imperatriz reinante, Irene foi imperatriz consorte entre 775 e 780 

e regente (viúva do imperador falecido) entre 780 e 797.  

Irene de Atenas – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega
https://pt.wikipedia.org/wiki/Circa
https://pt.wikipedia.org/wiki/752
https://pt.wikipedia.org/wiki/9_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/9_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/803
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imperatriz_bizantina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rainha_consorte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reg%C3%AAncia_(governo)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Irene_de_Atenas
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Capítulo # 9 

______________ 

Com a Palavra:                                                                       

O Espírito Cárita                                     

 

  

      Louis-Michel van Loo          Antoine L. Lavoisier                 Castro Alves 

Com a Colaboração dos Espíritos:                                                

Herculano Pires, Hernani G. Andrade & Chico Xavier 

____________ 

   TRANSCRISSÃO DA CARTA ELETRONICA (E-MAIL) ENVIADA POR VIVALDO 

P. S. FILHO, EM 17/02/2015, AO RESPEITÁVEL CONFRADE ESPÍRITA E EDITOR  

ARNALDO CAMARGO, EM RESPOSTA A SUA MENSAGEM DATADA TAMBÉM DE 

17/02/2015, COM AS DEVIDAS CORREÇÕES GRAMATICAIS E DE FORMATAÇÃO 

VISUAL. 

From: vivaldo.espiritismo17@outlook.com 

To: editoraeme@editoraeme.com.br 

Subject: RE: Retornando : Arnaldo (Portfólio do Livro São Luis de França) 

Date: Tue, 17 Feb 2015 19:15:51 +0300 
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   Amigo Arnaldo, 

   Leia este resumo Portfólio e verifique com seus 

revisores (colaboradores) se eles já estudaram as 

obras de Hernani G. Andrade, de Ian Stevenson, e 

as de Hemendra Nath Banerjee, que estão inseridas 

no contexto de nossa obra?! 

   Se o amigo não fizer isso, ficará com o pecado de 

se basear em pareceres de pessoais despreparados, 

sem o necessário embasamento científico para a 

análise da obra em questão. 

   Me perdoe, mas o amigo precisa "tomar as 

rédeas" da sua Editora, senão vai afundar junto com 

os demais "revisores", que, apesar de merecerem o 

nosso respeito, são profundamente ignorantes em 

relação aos Fatos-Mediúnicos e de natureza 

Reencarnatória. 

   Inclusive, já existe em nossa Doutrina uma 

obra, de autoria de um dos maiores juristas 

brasileiros e especialista na Bíblia, que versa 

sobre os 

. 

   No nosso caso, acrescentamos a isto, os dados na 

obra de Allan Kardec e Chico Xavier. 

   E contra fatos, meu irmão, definitivamente não 

há argumento. 

   Leia com atenção este Portfólio que acabei de lhe 

enviar.  
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   Leia você mesmo e não se baseie apenas nos 

outros, pois podem ser muito mais ignorantes que 

você mesmo, em ralação a muita coisa, que se 

dizem "experts". 

   Um abraço do amigo de sempre, 

Vivaldo 

 
Date: Tue, 17 Feb 2015 14:04:09 -0200 

From: editoraeme@editoraeme.com.br 

To: vivaldo.espiritismo17@outlook.com 

Subject: Retornando : Arnaldo (Portfólio do Livro São Luis 

de França) 

Prezado confrade Vivaldo Filho: 

Votos de muita paz e saúde. 

Agradeço a remessa do resumo de seu livro, 

Infelizmente não voltaremos a carga da edição do 

referido livro em virtude de nossas confrades que 

analisaram não encontrar fundamentos que 

justifiquem a aceitação da encarnação de pessoa de 

tal relevância. A universalidade dos ensinos dos 

espíritos é muito importante. 

Veja o caso do menino que recorda que foi o pai de 

sua 

mãe. https://www.youtube.com/watch?v=On9pHhN66t8 

E existe acompanhamento médico. 

Grato pela amizade. 

  

Um forte e fraterno abraço, 

https://www.youtube.com/watch?v=On9pHhN66t8
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_______________________________________

_ 

Arnaldo Camargo - Editor 
editoraeme@editoraeme.com.br | (19) 3491-7000 
99271-6510 claro | 99788-4380 vivo | 98222-4790 tim 

 

   Meus queridos amigos de Espiritismo! 

   Pela carta escrita pelo nosso companheiro e 

médium Vivaldo Filho, endereçada a um outro 

companheiro de Doutrina Espírita, poderemos julgar, 

mesmo por suspeição, que o venerável Espírito 

reencarnado de traz em sua 

índole pessoal o mais perfeito entrosamento com o 

caráter rigoroso e analítico de Allan Kardec para as 

coisas sagradas da Terceira Revelação, pois, numa 

resposta contundente, muito lúcida e claramente 

cientifica, embora o caráter amoroso e respeitável, 

faz ele lúcidas referências ao completo despreparo 

dos confrades da venerável Editora EME, no que toca 

a uma análise mais completa, e fundamentalmente 

sistemática, da obra “SÃO LUIS IX”, naturalmente 

que objetivando rechaçar a sua desrespeitosa, quão 

pretensa, intenção de colocar o nosso amigo 

Mensageiro na condição de um coitado-lunático, 

como que necessitando de um urgente tratamento 

mental. 

   Meu bom homem! e nisto me direciono ao próprio 

senhor Editor, Arnaldo Camargo, para que isso viesse 

https://mailto/
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a acontecer de fato, primeiramente, o vosso 

respeitável conselho editorial teria de repassar toda 

a obra em questão (se isto realmente já tivesse sido 

feito anteriormente!), por uma varredura completa, 

por uma análise metódica e por um estudo altamente 

qualificado, por pessoas completamente entrosadas 

com o aspecto científico da Mediunidade e da 

Reencarnação, como muito bem fora alertado no 

e-mail de nosso pupilo. 

   Entretanto, ao invés de trazer fatos que pudessem, 

mesmo que de maneira muito restrita, surpreender o 

nosso médium com alguma “mancada” por ele 

cometida no decorrer de seu esforço mediúnico (já 

que o trabalho de psicografia e revisão da obra levou 

cerca de quinze (15) meses consecutivos para ser 

concluído), isto, em se tratando das evidências 

(centenas delas!) de ordem matemática, que, por si 

só, formam todo o conjunto de provas aritméticas em 

torno da sua Reencarnação Programada, nada fazem 

que manobrarem contra a idoneidade psicológica do 

medianeiro. 

   E é mesmo de espantar que, ao responderem de 

maneira injuriosa, crendo estarem a par da natureza 

íntima, emocional, e mental, de nosso médium, 

sequer apresentaram eles as suas “evidências” 

contraditórias ao serviço mediúnico em análise, todos 

se limitando em desconsiderar o serviço por inteiro e 

sem nenhum respeito aos princípios básicos de 

investigação, estudo e comprovação, como deve 

acontecer com qualquer obra deste quilate. 
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   Não respondo pelo meu médium-querido, 

entretanto posso atestar, pelos poderes que me 

outorgou o Bom Deus, o Deus de Justiça, na condição 

de Espírito desencarnado (naturalmente invisível aos 

olhos humanos comuns!), que a grande maioria das 

Editoras Espíritas do Brasil está com problemas 

severos de “miopia espiritual” (enquanto o querido 

Papa Francisco, mais atrevido do que nós mesmos, 

os Guias do médium Vivaldo Filho, afirma que os 

católicos estão mesmo é com um problema 

generalizado de esquizofrenia espiritual!... O que 

levou o mundo católico a um verdadeiro pandemônio, 

uns se colocando do lado do humilde servo de Deus, 

enquanto outros “loucos” para lhe torrar as carnes 

abençoadas na fogueira de uma nova inquisição). 

   O nosso irmão da EME, Arnaldo, o qual devotamos 

o nosso terno carinho e confiante esperança de que 

venha a propor uma nova metodologia de análise 

para suas obras literárias, científicas ou não, fala em 

“universalidade dos ensinos dos espíritos”, 

entretanto relega a um último plano, ou mesmo 

desconsidera completamente, todas (eu disse: 

“todas”!) as referências doutrinárias apresentadas 

pelos seus , como muito bem 

alinhavadas em cada página, como em cada 

momento, do referido livro mediúnico, já que os seus 

Autores desencarnados não somente foi buscar 

subsidio na “UNIVERSALIDADE” DAS OBRAS 

BASILARES DO ESPIRITISMO, como também se 

aproveitou de inúmeras referências psicográficas da 
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inquestionável obra mediúnica de Francisco C. 

Xavier. 

   Ou seja, a Universalidade dos Ensinos dos Espíritos 

foi completamente respeitada e faz parte mesmo 

do conjunto de “provas” objetivas de que versa 

o tema: A Reencarnação Programada e Múltipla do 

Espírito São Luis de França. 

   Das duas uma: ou os nossos queridos confrades da 

EME não leram o material em seu conjunto, o que 

nisto já demonstra considerável despreparo 

científico, pela falta de metodologia de análise, ou 

então ficaram a desejar em relação a “atenção” e a 

“memória” dos fatos, que, por sua vez, caracteriza 

descontrole emocional (risos da Mentora!) e, ainda, 

completa falta de enzimas no cérebro, capazes de 

lhes proporcionarem a saúde (risos novamente da 

Mentora!) devida para a devida observância dos fatos 

matemáticos, científicos e doutrinários. 

   Só falta mesmo, que os nossos amigos da distinta 

Editora EME, darem mais uma “cochilada” 

doutrinária, e informarem que tudo na nossa obra 

não passa de uma mera coincidência... enquanto que 

na maravilhosa obra “Nos Domínios da Mediunidade” 

(André Luiz/Chico Xavier, FEB), o venerável Instrutor 

Áulus, nos afirma: “O acaso não consta dos 

desígnios superiores”. 

   É preciso que se diga a verdade. 
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   Somente por estarmos na condição de Mentores e 

Guias da Espiritualidade Maior, embora estejamos 

todos e cada vez mais necessitados da luz do Cristo, 

não podemos nos esquecer que somos todos irmãos 

e agentes da Vontade do Senhor, com a imensa 

responsabilidade de aclarar os caminhos ainda 

obscuros dos interesses humanos, pela luz do 

entendimento mútuo, do respeito às opiniões alheias 

e, acima de tudo, pelo entrosamento de todas as 

Culturas do planeta, pela lúcida Mensagem do 

Evangelho do Senhor: “VÓS SOIS DEUSES”.  

   Como autênticos Cristãos, que somos todos nós, 

que procuramos vivenciar os exemplos de Humildade 

e Fé, Esperança e Caridade, dentro dos preceitos do 

Espiritismo de Allan Kardec e de Francisco Cândido 

Xavier, não podemos desconsiderar esta preciosa 

lição do Pacifista Divino diante do enorme arsenal de 

inquestionáveis, podemos assim afirmar, provas 

(sejam elas matemáticas, sociais ou fotográficas) de 

que o querido médium Vivaldo P. S. Filho, sim, e 

muito positivamente, encarnou no passado todas as 

personalidades que foram disciplinadamente 

apresentadas no Livro “SÃO LUIS IX”, pois, creiam 

ou não, duvidem ou não, 

 

  Isto é ponto pacífico, pelo menos para os Cristãos, 

como é o nosso caso particular. 

   Reconhecendo isto, não poderemos fugir ao 

princípio de que: “O Espírito sopra onde quer.”  
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   E nenhum de nós, sejamos ilustres pensadores 

espíritas ou gênios do hinduísmo, católicos generosos 

ou confiantes lidadores da Bíblia, como é o caso dos 

nossos irmãos protestantes, em sã consciência, 

teremos o direito de “debochar” deste ou daquele 

outro companheiro médium que, desarticulando os 

poderosos interesses de seita, de grupos e, muitas 

vezes, econômicos, se coloque na condição de um 

vanguardeiro da Espiritualidade Maior, propiciando 

aos humanos sérios, ou debochados, o que tem não 

somente percebido de sua vida íntima (psicológica), 

mas também do grande manancial de forças 

sublimes que vertem do Mais Alto ao encontro dos 

corações cheios de vida e de esperança, por um 

mundo mais justo, mais lea,l e mais libertário. 

   Precisamos estudar, refletir, e compreender que o 

Plano das Forças Invisíveis, ou Imponderáveis, não 
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está subordinado aos caprichos desta ou de qualquer 

outra pseudo-liderança religiosa, que por mais nos 

mereça o carinho e o respeito devido, não tem forças 

e nem o poder para entravar o Progresso do 

Espiritismo. 

 

São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

   Façamos, meus queridos espíritas, a Vontade do 

Pai. 

Cárita (Espírito)                                                

Vivaldo P. S. Filho (médium)                          

(Salvador/BA, 21 de fevereiro de 2015) 
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   Nota do médium: Segundo a grande Benfeitora da 

Vida Mais Alta, Cárita, esta sua Mensagem, em forma 

de Capítulo, foi elaborada em Homenagem à “Revista 

Espírita”, fundada, mantida, e editada por Allan Kardec, 

durante os doze (19) anos consecutivos que se manteve 

a frente dos negócios do Espiritismo. 

   Assim, como o querido Codificador, ela, a gloriosa 

Mensageira Celeste Cárita, utilizou-se das páginas deste 

singelo Portfólio, em forma de tribuna, com a intenção 

de refutar toda, e qualquer, forma de crítica ao Serviço 

abençoado dos nossos Benfeitores Espirituais, por parte 

de companheiros de Doutrina Espírita, despreparados e 

pouco qualificados para decidirem sobre idoneidade do 

trabalho em si, como sobre o caráter do médium em 

questão, sem que antes façam a parte que lhes cabe 

realizar, que é a de investigar minuciosamente cada 

detalhe matemático, como cada informação doutrinária, 

que esteja no contexto da obra “SÃO LUIS IX”. 

   Afirma-nos, Cárita, por meu intermédio:  

   - Apesar de o grande Mestre de Lyon ter sido uma 

pessoa elegante, em todos os aspectos, um homem 

extremamente gentil e profundamente respeitoso para 

com todos, jamais se esquivou de emitir um parecer em 

torno das críticas, mesmo que veladas, ao trabalho dos 

Bons Espíritos pela Doutrina Espírita. 

   Com isso, ela assegura a imparcialidade do trabalho 

espiritual pelos nossos Instrutores desencarnados, que, 

apesar de serem fiéis aos postulados de Allan Kardec, 

também sabem aceitar as criticas respeitosas e 

verdadeiramente construtivas, porém não se 

furtando, eles e elas, de emitirem a própria opinião em 
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torno de pareceres favoráveis ou desfavoráveis à própria 

obra mediúnica. 

   Segundo ela:  

   - Antes de tudo, continua valendo a palavra dos 

Grandes Benfeitores da Espiritualidade, em “O Livro 

dos Espíritos”, a de que antes da ação, Deus julga a 

intenção de cada um de nós todos. 

 

____________ 

   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, martirizada em Roma, 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 
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tanto da “Revista Espírita”, como no “O Evangelho 

Segundo o Espiritismo”. 

    

Capa do livro psicográfico de Mme. W Krell (1875) – 1ª. Edição 

brasileira, Editora Léon Denis, Rio de Janeiro, 2002. 

   Há alguns meses, a querida benfeitora W. Krell, Autora 

Espiritual de uma de nossas produções mediúnicas de 

2012, “A Rigor Tudo é MEDIUNIDADE”, me deixou 

informado de que ela mesma fora a reencarnação de 

Irene de Atenas. E que, em realidade, tal qual Camille 

Flammarion, na obra... “A Gênese” (de Allan Kardec), 

também psicografou, de seu próprio Espírito, as 

Mensagens da Entidade Cárita. 

   O que nos fez compreender a extensão do trabalho que 

haveríamos de levar a efeito, dando-nos, ela mesma, o 

exemplo de uma manifestação mediúnica “do próprio 
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Espírito do médium”, quando, por minha vez, tive a 

oportunidade de psicografar uma Mensagem do Espírito 

São Luis IX (eu mesmo), como incluída na obra de nossa 

lavra mediúnica, “EM SERVIÇO”, pelo Espírito 

reencarnado de Emmanuel (que foi iniciada em 2012 e 

concluída em 2013). 

   Vale ressaltar que durante esta específica psicografia, 

eu pude visualizar nitidamente quando o Espírito André 

Luiz sacava de meu cérebro 

(conteúdo) da Mensagem de São Luis IX, por intermédio 

de finíssimos fios de luz de tonalidade prata-diamantina.  

   Fora, sem dúvida, 

, como se o seu Espírito, ou Alma, (de São 

Luis) estivesse entranhado em minha própria mente. 

   Notemos, que tais informações de conteúdo científico-

doutrinário poderão ser comparadas com as preciosas 

anotações de Allan Kardec, em “O Livro dos Espíritos”, 

quando poderemos fazer um estudo mais detalhado                    

acerca destas impressionantes manifestações da alma 

humana. 

   Busquemos lá e meditemos. 

   Quanto ao Espírito Cárita (Santa Irene, como 

conhecida na Igreja Católica e Ortodoxa, ou ainda, a 

Senhora W. Krell, como reencarnada ao tempo da 

Codificação Espírita), encontraremos as suas Mensagens 

repletas de luz, ternura e pura Caridade, no Capítulo XIII 

do... “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, porém não 

nos esquecendo de que na “Revista Espírita” também 

poderemos acessar outras Mensagens que são 

indiscutivelmente verdadeiros tesouros do acervo divino 
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do coração desta querida Entidade do Plano Espiritual 

Superior. 

____________ 

 

Leão IV (Vivaldo P. S. Filho) & Irene de Atenas (Cárita) 

   Na obra... “SÃO LUIS IX” (EM 3 VOLUMES), os seus 

Autores Espirituais revelaram a minha própria trama 

reencarnatória ao lado desta grande mártir do 

Cristianismo nascente, já que, eu, na personalidade 

transitória do imperador de Bizâncio, Leão IV, me tornei 

não somente o seu esposo, mas, segundo ela mesma, o 

seu companheiro dileto, embora a história humana 

acentue, ou dê uma maior ênfase, ao conflito conjugal 

do casal, que fora movido pelas intrigas da corte com o 

interesse de desacreditá-la junto ao clero bizantino e ao 

conjunto de estadistas que não viam nela senão um 

empecilho para a acessão de grupos particulares no 

governo da época.  

   Embora, os seus Autores desencarnados não tivessem 

mencionado maiores dados matemáticos-CHAVES (como 
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evidências) relacionados à estas duas personagens do 

passado da história humana, ficou-nos evidente que tudo 

se encaixava dentro de um lapso de tempo, no que toca 

a uma determinada passagem de suas histórias 

pessoais, como foi o caso da “lenda” que se firmou com 

o tempo, a de que Leão IV (de maneira invertida temos 

as duas primeiras letras do nome VIVALDO), antes de 

desposar Irene, lhe havia escolhido num “concurso” 

particular entre jovens e belas garotas do reino. Isto, 

batendo de maneira perfeita com a condição de Vivaldo 

P. S. Filho, nesta sua atual encarnação, ter sido por 

alguns anos seguidos, em Salvador, Bahia, o produtor 

artístico e o diretor do concurso de beleza-juvenil: 

. 

   Pode parecer coincidência, mas definitivamente não 

é, até porque todas as ocorrências da Vida Universal são 

Orquestradas por Mãos De Deus, que nada tem a ver 

com o acaso, que realmente não existe (O.L.E). 

 

____________
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   Outro fato dos mais estranhos, que pode, e deve, ser 

levado à conta de uma evidência reencarnatória (dentro 

deste mesmo Esquema-CHAVE para algumas das Vidas 

Sucessivas de São Luis IX, em forma de um intrigante 

quebra-cabeça), são os números-chaves em torno do 

acontecimento mais relevante na vida destas duas (2) 

personagens (Irene & Leão IV), que não nos deixa 

mentir: 

- O Casamento de Leão IV com Irene de Atenas: 

17/12/769. 

   Temos a partir daí... 

- 17: O dia (10) e o mês (7) de julho, de nascimento 

de Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX), no século XX. 

   E novamente... 

- 17: O dia (10) e o mês (7) de julho, de nascimento 

de Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX), no século XX. 

   E mais uma vez... 

- 2 + 6 + 9 = 17: O dia (10) e o mês (7) de julho, de 

nascimento de Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX), no 

século XX. 

____________ 

   Mas, isso aqui também... 

- 17 + 17 + 17 = 51... 

   Temos o # 4 (IV, de Leão) ... 6 (dos # 5 + 1), quando 

uma vez ajustado, teremos: O exato ano de (19)64, do 

nascimento de Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX), no 

século XX. 
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   Obviamente, que apresentamos, aqui, apenas um dos 

aspectos da Matemática Divina que encobriu de luz o 

encontro destas duas almas-irmãs, sem que estejamos 

a fixar qualquer mérito pessoal à minha pobre alma 

enferma, mas apenas como um relato doce e histórico 

com o real interesse de elucidação dos fatos mediúnicos 

por meu próprio intermédio, que não temos qualquer 

motivo para por em dúvida. 

____________ 

   Vocês ficaram satisfeitos? 

   Eu, pessoalmente, não... – Risos. 

   Não que a coisa toda já não seja algo de surpreender 

qualquer coração mais investigativo, mas se a gente 

pode definir o Estudo o pouco melhor, porque não fazer 

isso, não é mesmo? 

   Temos... o IV (4) de Leão, e o VI (4, inverso), de 

VIVALDO, que os remete ao seguinte Esquema... 

- 4: O mês (4) de abril do nascimento de São Luis IX 

(Vivaldo P. S. Filho). 

- 8 (dos # 4 + 4): O mês (8) de agosto da morte de 

São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

____________ 

   Parece até miragem... (risos). 

  Mas trata-se mesmo do Poder Inquestionável de Deus, 

no sentido de criar meios científicos para que a sua 

criatura possa Lhe Decodificar o pensamento sublime por 

meio inquestionável da Mecânica da Reencarnação 

Programada. 
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   Parece-nos que o fim do materialismo é favas 

contadas. 

   Viva a Reencarnação! 

____________ 

   Por outro lado, um dia antes de recebermos a 

Mensagem de Cárita, como a psicografamos mais acima, 

algo de surpreendente aconteceu bem na janela da sala 

de meu Lar. 

   De uma maneira surpreendente, ao iniciar uma breve 

chuva, passaram a cair bem em frente de nossa janela 

uma série surpreendente de relâmpagos, 

, quando naquele 

momento, diga-se de passagem, me senti meio estranho 

(esquisito, mesmo!!!), como se algo de muito suspeito 

estivesse por detrás de toda aquela ocorrência insólita, 

como jamais havia ocorrido com a nossa família antes 

(lembrando a todos e todas que atualmente eu moro 

com minha mãezinha Maria Isaura, de 74 anos). 

   O meu coração verdadeiramente tremia de espanto e 

de estranheza. 

   Entretanto, passamos a orar e fomos dormir. 

   No dia seguinte a este ocorrido, após a recepção da 

Mensagem da querida Cárita, tivemos a informação 

(inclusive por meio da ) 

de que aqueles insólitos clarões da noite anterior foram 

produzidos nas imediações de nossa janela (que foi 

visto, por mim mesmo, por minha mãe, e meu sobrinho 

de onze anos de idade que se encontrava conosco) em 
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decorrência da aproximação do corpo espiritual desta 

maravilhosa , quando também fui 

agraciado com a cena transcendental da sua Chegada 

numa belíssima carruagem em estilo grego, cravejada 

de pequenas luzes-diamantinas, e com sua estrutura 

(aparentemente) metálica forjada em puro ouro-divino. 

   Sendo que a sublime Entidade Cárita, naquela sua bela 

carruagem dourada, era conduzida por dois 

maravilhosos cavalos alados (quase fluídicos), nos dando 

a impressão de estarmos vendo, bem a nossa frente, 

uma linda deusa grega. 

   Em primeiro plano, ou a princípio, antes de chegar ao 

nosso encontro, ela se apresentava perispiritualmente 

na condição de uma linda jovem de 25-27 anos, em 

torno de 1,70 (ou 1,75) de altura, de cabelos muito lisos, 

pouco ondulados, de cor amêndoa-dourado, e com o seu 

corpo maravilhosamente esguio.  

   Entretanto, à proporção que ela ia chegando mais 

próximo de nosso lar, por assim dizer, ia abaixando a 

sua vibração espiritual, tornava-se mais jovem, ainda 

muito linda e encantadora, surgindo num delicado quão 

impressionante fenômeno de .  
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____________ 

   É importante que se diga que antes desse seu/nosso 

encontro de agora, ela também já havia se manifestado 

à nossa humilde faculdade mediúnica, quando pudemos 

lhe transmitir o pensamento angélico pela minha própria 

psicografia, que consta de outras obras de nossa lavra, 

porém em circunstâncias diferentes, deixando-nos a 

impressão de estarmos sendo vigiados de bem perto por 

agentes infernais e outros sofredores do Além, se bem 

que estes últimos em bem maior número, como a rogar 

de meu Espírito desvalido uma gota do olhar e da ternura 

da grande Missionária do Cristo. 

   Estes foram alguns de meus Fatos-Espíritas. 

 

Vivaldo P. S. Filho concedendo uma entrevista à respeitada jornalista 

Carla Araújo sobre a vida do cantor Elvis Presley, (no Programa 

“Vídeo Jovem”), da TV ITAPOAN/SBT BAHIA,                                                

em agosto de 1991.                                                                      

____________ 
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(Vol. Único)

 

Pelo Espírito Veneranda                                                         

Com  
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A Entrevista                      

com  

__________

  

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha & 

Chico Xavier, surpreende-nos pela riqueza de detalhes fotográficos 

(desenhados pela querida médium mineira, que fora sobrinha do grande 

Eurípedes Barsanulfo!) do Espaço Geográfico Espiritual                                          

do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde na sua 

generalidade eles residem e trabalham, da referida 

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

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica 

obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André 

Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de 

Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora 

IDE, Araras/SP, com 1ª. Edição: 1983). 
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   A Cidade Espiritual São Salvador, dos Níveis 

Superiores da Terra, está localizada na 9ª. Esfera, 

numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, 

que nasceu e reside atualmente na Cidade de São 

Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os 

Santos), no Brasil, já que o projeto das belas 

Revelações Espirituais em torno de algumas de 

suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu 

conhecimento, ou não, por força da natureza 

transcendental do precioso projeto em curso estar 

alinhado ao número nove (9), referente ao mês (9) 

de setembro do ano de 2012, quando o nosso pupilo 

mediúnico concluiu, a rigor, o seu primeiro Livro (em 

PDF) pela psicografia, propriamente dita, Livro # 2: 

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos 

Diversos, com a Coordenação Espiritual de Elvis 

Presley & Santa Clara de Assis, já debatido em 

obras anteriores de sua lavra psicográfica, e que foi 

produzido em homenagem ao Livro: “VOLTEI”, 

pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/pela FEB). 

   

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

André Luiz & Hernani G. Andrade: Voltando a ser atualizado                    

pelo Espírito Santa Brígida da Suécia. 
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Entrevistando Vivaldo P. S. Filho 

Um Diálogo ‘Franco’ com o Espírito de                           

 

__________________________ 

Num bate-papo muito informal, temos a venerável Entidade 

Veneranda (Santa Isabel de Aragão), com o concurso magnético de 

Santa Clara de Assis & Cárita (Santa Irene de Atenas), Entrevistando 

o querido Espírito São Luis IX, quando o observaremos pela voz 

articulada de Vivaldo P. S. Filho, a sua atual personalidade 

encarnada, dando demonstrações insofismáveis de que, sim, a Alma 

encarnada, mesmo em estado completo de lucidez, pode 

desentranhar dos seus arquivos mentais (subconscientes) todo um 

corcel de Cultura e Ciência, Religiosidade e de pura Espiritualidade, 

mediante a sua própria bagagem espiritual, comprovando que a 

Reencarnação tanto pode ser luz na vida de quem busca o amor e o 

bem, como sombras espessas para aqueles que, lamentavelmente, 

ainda só pensam e somente vivem para si mesmos. 

Entrevista realizada entre os dias 15 de fevereiro e 05 de abril de 2015. 

    

   São Luis VIII & IX- (século XIII)             Vivaldo P. S. Filho (século XX) 
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Santa Isabel de Aragão (Espírito) em Entrevista 

com São Luis de França (reencarnado).       

1-  Meu querido amigo e benfeitor Vivaldo! É com o 

coração enternecido de alegria que trago da Vida 

Mais Alta o amplexo generoso de Nosso Senhor 

Jesus Cristo, que tem nos socorrido as imensas 

deficiências morais com o Seu Magnânimo Amor, 

compreendendo que, cada um de nós, seus fieis 

servos e escravos de sua perfeita-bondade, só 

conseguiremos alcançar a vitoria definitiva na 

Terra, quando houvermos compreendido, em 

definitivo, que somente pela vivencia da 

Caridade poderemos ser felizes, um ao lado do 

outro, como irmãos verdadeiros, e abaixo de 

Deus, nosso Pai Celestial. 
 

Quem tiver a oportunidade, e o interesse, de 

compulsar as páginas da obra “SÃO LUIS IX”, 

independente de qualquer credo ou classe social, 

nacionalidade ou raça, por exemplo, poderá de 

pronto verificarem que, a mesma, se trata, 

primordialmente, de um trabalho totalmente 

devotado ao AMOR!... Em cada passagem, 

mesmo que por intermédio das inumeráveis 

referências matemáticas, por exemplo, cada 

amigo leitor verificará que o amor, sim, o grande 

amor, é a síntese de todo o serviço mediúnico 

que os seus devotados Amigos Espirituais lhe 

permitiram verter do Céu venturoso do Infinito 

para o mundo das forças fisiológicas. 
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Portanto, meu querido Vivaldo, em vista disso, o 

que você poderia nos dizer em torno da sua vida 

sentimental, mais particularmente no que toca à 

querida Maria Francisca e à sua (dela) filhinha do 

coração, Joane... Já que fora para elas, também, 

que o nosso serviço cristão fora dedicado?! 
 

R- Minha irmã querida, Veneranda! Eu sei, e 

reconheço enternecido, o quanto os Amigos da 

Vida Maior nos dedica, particularmente, devoção 

e carinho, zeloso afeto e proteção incansável, 

pois nestes longos dezenove (19) anos de 

ininterrupta atividade mediúnica, nem sempre 

por entre as paredes de um Centro Espírita 

formalizado, tenho sido envolvido por uma 

continuada rajada de luz e de esperança, não 

somente na intimidade de meu pobre coração, 

quase que já extenuado pela imensa dor de ver 

como os nossos amigos (as) e companheiros de 

romagem terrena vem se comportando diante da 

própria reencarnação, realmente acreditando, 

cada um deles, como se “não houvesse amanhã” 

para ninguém, somente se interessando pelas 

suas coisas da matéria, esquecendo-se eles e 

elas quase por completo dos reais valores do 

Espírito Eterno, mas, absolutamente, pelos 

incontáveis fenômenos transcendentais de 

origem superior que, de maneira uma positiva, 

tem me ajudado a não esquecer, em hipótese 

alguma, de meu próprio sagrado compromisso 

na Mediunidade com Jesus Cristo. 
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O significado de todo esse trabalho na obra São 

Luis IX é essencialmente romântico.  
 

Pode até parecer, para alguns, que estamos 

delirando, e pode até ser mesmo, pois quem for 

estudar a obra se assustará com a imensa 

quantidade de cálculos matemáticos que nela 

está inserido, porém, para aqueles que já trazem 

no âmago de seus corações a fagulha da ternura 

e do sentimento mais elevado, compreenderá 

que, em sua essência, está todo um corcel de 

bem-aventuranças e profunda paixão pelo nosso 

inadiável serviço de tolerância mútua, de paz e 

fraternidade que devemos nos devotar uns aos 

outros, particularmente entre aquelas pessoas 

que vierem ao mundo material com o 

compromisso de construir uma união sólida em 

base-familiar, como no caso dos casais, sejam 

eles heterossexuais ou homossexuais. 
 

De qualquer modo, os Mensageiros Celestes que 

nos entregaram o trabalho final, pela minha  

humilde faculdade mediúnica, sim, puderam 

expressar, acredito eu, o que em minha alma já 

estava alinhavado, como num maravilhoso colar 

de pérolas de divina-procedência, o que, em 

síntese, e já respondendo a sua encantadora 

pergunta (risos), tratava de ser o meu profundo 

carinho, a minha sincera amizade, e a minha 

carinhosa ternura às queridas Francisca e Joane, 

que não passam, ainda, de pequeninas crianças 

espirituais que buscam pelo seio de Deus. 
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Sou muito feliz pelo que elas representaram para 

mim, no passado remoto e no hoje, porém, e 

com muita sinceridade, esperava que fossemos 

um tanto mais felizes em nossa atual existência, 

compreendendo-nos mais e tolerando-nos mais 

ainda. 
   

Mas, como se diz por aí, a vida tem dessas 

coisas. E ela sempre haverá de continuar nos 

levando no rumo da ascensão espiritual, caído 

aqui e/ou levantando mais ali, mas sempre para 

frente e para o Mais Alto, como nos apregoou o 

grande Apóstolo da Gentilidade, Paulo de Tarso 

(que segundo temos informações, pelos nossos 

Benfeitores Espirituais, se encontra atualmente 

reencarnado no seio da Igreja de Roma, atuando 

como um verdadeiro missionário da Caridade e 

do Amor, oferecendo aos nosso irmãos católicos, 

e porque não dizer do mundo religioso como um 

todo, a mais formal compreensão das dores e 

das mazelas humanas). 

 

2-  E o que teria a nos dizer de sua mãezinha 

querida , que todos nós sabemos 

se tratar da reencarnação atual da grande rainha 

Branca de Castela, que com valor e profundo 

zelo pelas coisas santas de Deus, numa época 

muito difícil para toda a Cristandade, soube criar 

o seu filho Luis IX pelos ideais sagrados de Nosso 

Senhor Jesus Cristo, apesar de intimamente 

estar vivenciando profundas dores morais, em 
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decorrência da incompreensão familiar, que, de 

certa forma, se interessavam mesmo pelos 

títulos de nobreza e pelas ocorrências de ordem 

política e social? 
 

Na obra original, o querido amigo lhe dedicou o 

mais terno depósito de gratidão, consagrando-a 

como o mais importante “título” de amor que 

conquistou neste vosso sinistro mundo das 

forças carnais... 
 

R- Meu Anjo Divino, ! 

Como toda a certeza de meu coração, posso 

dizer aos amigos (as) leitores, de uma maneira 

geral, que na nossa vida não existe pérola mais 

preciosa do que a nossa própria mãezinha. Aliás, 

por este mesmo motivo, que na obra original eu 

tive o cuidado de lembrar publicamente o caso 

de nossa filhinha Joane, que ao partir de nossa 

casa, junto com a sua mãezinha Francisca, havia 

me “prometido” voltar a morar comigo, 

obviamente não levando em consideração o 

momento crítico que ela vivia, junto à nós dois. 
 

De minha parte (deixei publico isto!), expressei 

a minha terna compreensão pela sua (inusitada) 

demonstração de carinho e de reconhecimento, 

porém lhe garanti que o local mais certo para 

elas estar era ao lado de sua mãe, que sempre 

nutri um respeito profundo e ainda nutro terna 

lembrança. 
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Em relação a minha querida genitora, só posso 

mesmo agradecer de joelhos ao Deus de 

Bondade, por ter me deixado compartilhar 

tantas alegrias ao lado de minha doce Isaura. 
 

Pra ser sincero, na infância, levei muitas surras 

(que foram a salvação de meu pobre Espírito, 

muito peralta e sonhador! Risos...), mas que 

nutriram o meu própria coração da necessária 

compreensão da vida, pela responsabilidade às 

coisas sérias e justas. 
 

Se eu tivesse de fazer uma única declaração de 

amor nesta existência, isso sem qualquer 

desmerecimento para as minhas caras Francisca 

e Joane, o faria naturalmente para a minha linda 

mãezinha Maria Isaura C. Cabral. Em todos os 

sentidos uma vitoriosa, que não somente me 

colocou portas adentro do Espiritismo, nesta 

encarnação atual, como tem zelado por mim até 

os dias de hoje, como verdadeiro Anjo Celeste 

de Mãe e Mulher. 
 

Entretanto, eu não posso esquecer-me de 

dedicar o meu carinho e respeito, gratidão e 

amizade aos meus irmãos Múcio, Morgana, e 

André Luiz, quanto aos meus familiares e amigos 

(e namoradas... Poucas, mas as tive. Risos...), 

que em algum momento de minha reencarnação 

atual foram, evidentemente, importantes para o 

meu aprendizado e crescimento como homem de 

bem. 
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Sou verdadeiramente grato a todos. 
 

3-  Meu amado! (Creio que, por lhe tratarmos com 

tamanha reverência e, em certos casos, com 

tanto carinho, alguns de nossos “devotados” 

companheiros espíritas, que ainda imaginam um 

Céu para todos carregado de anjos sisudos e de 

potestades espirituais carregadas de rigor, 

tomarão a sinistra iniciativa de lhe taxar como 

um médium, verdadeiramente, obsidiado!... 

Risos...). Em sua opinião, como devem os 

médiuns, de uma maneira geral, se comportar 

diante das festas de momo e, mesmo, nos 

eventos consagrados à “cultura”, ao “lazer”, e ao 

“entretenimento” do mundo contemporâneo? 
 

R- Minha doce criatura de Deus, seus apupos e 

e continuados carinhos à minha personalidade 

rastejante, são sem dúvida um Oasis de luz em 

minha trajetória carnal, já que tem me sido de 

grande valia para que eu possa continuar 

suportando os fluidos pestilentos do plano 

inferior que é a Terra Material. Embora, possa 

parecer que esteja aqui desmerecendo a vida 

planetária, não se trata disso. Pois, André Luis 

(por Chico Xavier) foi muito explicito ao afirmar 

que a crosta da Terra se encontra numa 

dimensão espacial muito inferior à que ele se 

encontra, por exemplo, a Cidade Espiritual Nosso 

Lar, por ainda estarmos na região espiritual do 

Umbral. Com isso, podemos naturalmente 
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deduzir que a condição atmosférica insalubre dos 

pensamentos inferiores do homem terreno se 

caracteriza por uma horripilante rajada de 

vapores enfermiços para os Espíritos um pouco 

mais evoluídos do que nós mesmos, que 

dolorosamente transitamos por aqui. 
 

Isto se torna, para o médium mais ou menos 

evoluído moralmente, uma verdadeira tortura 

psíquica e fluídica. 
 

Mas, tentando lhe dar uma resposta direta, sem 

que com isso venhamos a ofender este ou aquele 

outro irmão (ã) que ainda necessita de vivenciar 

tais experiências da atividade inferior do Mundo 

Material, podemos lhe assegurar, aliás, como já 

é de seu conhecimento, que os nossos jovens e 

adolescentes, e, mesmo, as nossas crianças, 

estão numa situação de calamidade pública, 

devido à entrega de si mesmos, solitariamente 

ou em grupos, à uma vivência medonha de 

drogas, álcool, e sexo desregrado, sem nenhum 

pudor e sem qualquer respeito para consigo e 

com o sentimento alheio. 
 

Obviamente, que devemos também levar em 

consideração algumas almas valorosas, mesmo 

heróicas, que fazem de tudo mesmo para manter 

o nível de cultura, arte, e lazer, entre o enorme 

contingente de criaturas que buscam alegria e 

versatilidade, no melhor patamar possível. 
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Porém, é forçoso considerar que estes (as) estão 

envelhecendo, e lamentavelmente fazem parte 

de uma minoria, e logo haverão de retornar à 

Pátria Espiritual. Então, como ficarão àqueles 

(as) que, aqui, se manterem, praticamente, sem 

o concurso generoso e valiosíssimo dos artistas 

e dos músicos, dos atores (as), e, porque não 

dizermos também, dos carnavalescos, da dita 

“velha guarda”?! 
 

Como este nosso bate-papo deve acima de tudo 

primar pela sinceridade, como bem está a 

afirmar o título da Entrevista, é forçoso que 

digamos, mesmo que muito dolorosamente, que 

as festas de carnaval, como as que são levadas 

a efeito não só no Brasil como no exterior, tem, 

em sua maioria, primado mais pela delinqüência 

e pelos atos menos dignos, pela banalidade dos 

reais valores culturais, pela supremacia dos 

sentidos físicos ao dos sentimentos mais nobres 

da alma, sem contar, evidentemente, que toda a 

“festa” gira em torno da bebida alcoólica, isto em 

caráter legal, porém não devemos desconsiderar 

que em meio ao “controle” das autoridades 

governamentais está o completo “descontrole” 

do comercio tenebroso e injustificável daquelas 

drogas consideradas ilícitas. 
 

E no centro de tudo isso estão as nossas doces 

crianças, os (as) nossos jovens e os nossos 

adolescentes que, segundo os principais meios 

de comunicação do planeta, como a televisão e 
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a internet, estão se perdendo cada vez mais para 

o crime e para o vício das drogas. 
 

E os pais, a família, os religiosos, e as nossas 

dignas autoridades, onde se encontram?  
 

Que fazem? 
 

Estas são perguntas que não querem calar. 
 

Por outro lado, como espíritas que somos, e em 

relação ao campo subjetivo destes múltiplos 

encontros aparentemente despretensiosos, onde 

se manifestam o que de mais deprimente existe 

na natureza humana, não podemos nos esquecer 

que de os Espíritos altamente inferiorizados, e 

perversos, acompanham de bem perto as suas 

“vitimas”, no desejo lastimável da troca de 

vapores enfermiços (de cultura microbiana que 

mais se assemelha a incomparáveis insetos 

peçonhentos da vida mais inferior do reino das 

sombras) e das obsessões recíprocas, pois 

comungam dos mesmos interesses, e, via de 

regra, se sentem muito satisfeitos por estarem 

uns ao lado do outros, desencarnados e 

encarnados, todos necessitados de nosso mais 

dedicado auxílio. 
 

Certamente, que por este motivo que tantas 

Entidades Espirituais, que no passado da Terra 

Material foram grandes atores do cinema norte-

americano, por exemplo, e grandes músicos 

nacionais e internacionais, estejam de VOLTA, 
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pela psicografia enobrecida, seja por mim 

mesmo ou por outros dedicados médiuns que 

espalhados pelo Brasil e pelo mundo, aos palcos 

da Vida Material, com o desejo ardente de salvar 

esta nossa jovem-geração, compreendendo que 

precisamos todos e todas fazer alguma coisa de 

verdade pela necessária melhoria da qualidade 

cultural, musical, e artística do globo terreno, 

independente de sermos brancos ou negros, 

amarelos ou índios, asiáticos ou europeus, mas, 

sim, buscando sempre pelo melhor de todos, a 

partir de nossa própria melhoria, pela educação 

urgente da criatura humana pelo Evangelho de 

Jesus Cristo, e isso, claro, que eu afirmo na 

condição muito modesta de espírita, respeitando 

e aceitando todos aqueles e aquelas que nutrem 

interesses e gostos por outras denominações 

religiosas do planeta. 
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Com isto, creio que já dei a resposta. 
 

4-  Aproveitando a sua deixa, no que se refere a 

estas belas e sábias que, 

por exemplo, consagraram as suas últimas 

existências materiais, sobre o solo planeta, aos 

mais deliciosos serviços de promoção do amor e 

do romance, da aventura e da música, por 

exemplo, por meio de um entretenimento 

verdadeiramente saudável e digno de nosso 

aplauso, como você se relaciona com cada uma 

delas, haja vista que o seu contato com os 

Espíritos de ordem mais Elevada é quase que 

ininterrupto, e diríamos que diário? 
 

R- A minha felicidade íntima em decorrência da 

visita constante destes maravilhosos Amigos da 

Vida Mais Alta, só seria possível ser medido pela 

medida dos “contos de fadas” que tão bem têm 

sido materializados no mundo pelos mágicos 

pinceis da literatura mais elevada da Terra, e 

pelos incomparáveis desenhos e filmes de Walt 

Disney. 
 

As inúmeras demonstrações de carinho e afeto, 

ternura e profundo amor, direcionado de seus 

luminosos corações para a minha acanhada 

personalidade, por incrível que possa parecer, 

tem até afetado a minha saúde física. 
 

Vou explicar melhor. 
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É que o sentimento oriundo de Espíritos tão 

maravilhosamente aquinhoados de amor e de 

profunda ternura, que vibram em freqüência de 

luz tão intensa (que só mesmo a Mecânica 

Quântica pode explicar bem!), de uma maneira 

geral, é capaz de penetrar o nosso perispírito tão 

insignificante com rajadas de força tão sublimes, 

que não temos tomado outra precaução senão a 

de lhes pedir que, via de regra, diminuam a força 

e o poder de sua ternura sobre a nossa alma 

muito simples. 
 

Parece um contrassenso isso, mas a figura 

enigmática de Saulo de Tarso, às portas de 

Damasco, cego, após ter sido atingido pelo puro 

Amor do Cristo Solar, é, sem dúvida, o nosso 

maior e mais empolgante exemplo da nossa 

incapacidade, momentânea que seja, em 

receber o amor total destes Bem-Aventurados 

Espíritos da Vida Maior. 
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Mas, mesmo assim, independentemente da 

minha condição insignificante, continuo orando 

diariamente ao nosso Pai Celestial para que eles, 

estes Amigos incansáveis e misericordiosos do 

Mundo Espiritual Superior, não desistam de me 

acolher em seus próprios corações e de me 

protegerem diante das grandes sombras que 

trago dentro de mim mesmo, e claro que aquelas 

que são originárias do meu mundo exterior. 
 

5-  Como você tem os percebido mediunicamente? 
 

R- Praticamente, tão carnais quanto eu mesmo. 
 

Embora eles transitem em faixas de vida mais 

elevada que a nossa, e independente de estarem 

ainda encarnados ou desencarnados, sim, 

porque muitos deles e delas se apresentam a 

mim em estado temporário de Desdobramento 

Espiritual (independentemente de horário), os 

seus delicados corpos energéticos (físico-astrais) 

se apresentam à nossa sensibilidade visual (e 

mesmo física!!) com uma estrutura tão palpável 

e tão sólida quanto qualquer corpo físico de 

nosso meio ambiente dimensional da Terra. 
 

Por isso, que os benfeitores espirituais, através 

de outros médiuns encarnados (por sinal, muito 

idôneos), costumam nos afirmar que: “Espírito, 

é Gente”! 
 

Eles ainda, em várias circunstâncias diferentes, 

costumam brincar comigo.  
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Eles e elas procuram me certificar do fenômeno 

mediúnico, muitas vezes me pedindo que lhes 

toque (pelo tato) o próprio corpo espiritual, e 

com a orientação segura de que, se desejarmos, 

poderei até lhes tocar as retinas dos olhos. 
 

E isto fazemos com destemor, apesar do imenso 

cuidado em não lhes machucar o centro dos 

olhos, pela grosseria de minhas mãos e dedos, 

mas confiante de estarmos lhes prestigiando a 

presença-abençoada, pela elucidação dos fatos 

incontestáveis da Mediunidade Santificada em 

Jesus Cristo. 

  

Elis Regina & Renato Russo 

6-  Aos nossos leitores mais ortodoxos, pelo menos 

entre os que se fixam com maior resistência aos 

pensamentos elitistas e de seita exclusivista, 

acreditando, erroneamente, que do Lado de Cá 

da Vida privilegiamos mais um certo grupo do 

que o outro, uma determinada pessoa que outra, 
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segundo o entendimento do espírito atrasado e 

sectário dos homens terrenos, aliás, o que seria 

uma loucura diante do Incomensurável Amor de 

Deus por todos (as) os seus filhos (as), sem 

distinção, poderá parecer que o amigo tem uma 

“mediunidade de primeiro mundo” (risos...), já 

que a maior parte dos Seres Espirituais que você 

tem psicografado e que lidam com a Música e 

com a Arte, são Espíritos que, anteriormente, 

encarnaram entre os povos da América do Norte 

e/ou da Europa. 
 

O que você teria a nos dizer sobre este assunto 

que, por certo, tomará a atenção de muitos (as) 

confrades, todos quase “loucos”, para macular o 

seu serviço mediúnico pela tentação do despeito 

e da inveja (risos...)? 
 

R- Minha Irmã! Sem dúvida, é notório, quanto 

evidente, que os Amigos Espirituais a que você 

mesma se refere, neste caso específico, são de 

origem norte-americana, e, em alguns casos, de 

origem europeia, entretanto, de uma maneira 

regular, e em um maior percentual, recebemos 

Entidades “brasileiras”..., pelo menos naquela 

roupagem fisiológica que ficaram mais 

conhecidas dentro do nosso movimento espírita 

nacional, como Chico Xavier, Dr. Bezerra de 

Menezes, Eurípedes Barsanulfo, Heigorina 

Cunha, Yvonne do A. Pereira, Freitas Nobre, 

Clóvis Tavares, Elias Barbosa, Rafael A. Ranieri, 

Inácio Ferreira, Odilon Fernandes, Hernani G. 
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Andrade, Manoel P. de Miranda, dentre outros 

grandes baluartes da amada Doutrina Espírita, 

sem contar alguns (as) dos maravilhosos poetas 

brasileiros e portugueses que primeiramente 

psicografaram por Chico Xavier.  
 

O problema é que determinadas pessoas só 

vêem o que desejam ver, esquecendo-se todos 

e todas de procurarem enxergar pelos olhos 

humildes do Cristo, que prevê e projeta os seus 

serviços de intercessão ao mundo de sombras da 

Terra de acordo o nosso merecimento, a nossa 

capacidade de compreensão e segundo os 

Desígnios do Pai. 
 

Por outro lado, não temos a pretensão de, na 

atualidade, nos tornarmos o único médium a 

receber Espíritos de escol e de natureza muito 

particular, no campo do sentimento e do lirismo 

poético e musical, artístico e cinematográfico, já 

que Eles estão por aí..., sempre dispostos ao 

serviço do bem, onde seja necessário e por 

intermédio de todo o trabalhador que coloque a 

sua faculdade mediúnica à serviço honesto da 

Mediunidade completamente desinteressada. 
 

Se os Amigos desencarnados que lutaram no 

passado remoto ou próximo no solo do Brasil, 

neste caso, são em menor número, não quer 

dizer que os ame menos, aliás, tenho por muitos 

deles, os artistas e literatos, os atores e músicos, 

que atualmente atuam nos Palcos da Vida 
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Infinita e que viveram muitas existências no solo 

do Brasil, o meu melhor sentimento de carinho e 

ternura, muito me apiedando de mim mesmo 

pelo fato de ainda não ter tido a honra e a 

extrema felicidade de lhes consagrar a minha 

mediunidade, como é de meu desejo. 

 

Os maravilhosos comediantes Brandão Filho e Paulo Gracindo (nos 

personagens o “Primo Pobre e o Primo Rico”, consagrados na Era do Rádio e 

depois transmitidos pela Televisão brasileira). 

 

Por outro lado, eu sigo a orientação do Mundo 

Maior, e, creiam todos, que não me encontro em 

condições de saúde adequada para dar vazão à 

tamanha alegria, que é o de receber pelas portas 

da minha própria mediunidade mais Espíritos do 

que eu possa suportar, psiquicamente falando. 
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A luz que ilumina, muitas vezes pode também 

cegar. 
 

Precisamos compreender e aceitar as nossas 

limitações. E dessa forma, tenho procurado levar 

a minha sagrada, embora muito singela, tarefa 

na Mediunidade-Espírita. 
 

7- Você serviu ao Exército Brasileiro, quando saiu 

na graduação de Cabo, isto no período natural 

de prestação do serviço militar.  
 

Qual foi a sua maior lembrança dessa época, que 

sabemos ter sido muito interessante e, mesmo 

curiosa, já que por conta de sua atividade 

cultural como presidente de um Fã Clube de Elvis 

Presley aqui na Bahia, pode privar da amizade 

de muitos companheiros de farda, tendo sido 

também acolhido com muito respeito e carinho 

por alguns de seus superiores hierárquicos? 
 

R- Boa lembrança essa, minha Irmã. 
 

Foi um momento maravilhoso em minha vida, já 

que tive a felicidade de aprender o compromisso 

e a lealdade para com os nossos irmãos de 

pátria, sem o pseudo-patriotismo que, muitas 

vezes, tem levado muitas nações do planeta a se 

combaterem umas com as outras, no afã de 

terem a primazia intelectual, de força, e de 

economia sobre as demais. 
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Na verdade, o que marcou a minha trajetória 

regular como integrante das Forças Armadas do 

Brasil foi o meu aprendizado na lealdade, na 

solidariedade, e na amizade.  

 

Vivaldo (São Luis) ao lado de seus companheiros de                               

farda e de Companhia, em exercício militar, 19º. B.C.,                                   

os anos de 1980. 

Isto, sim, foi o grande aprendizado que encontrei 

junto aos meus companheiros de farda. 
 

8-  Você é “paquerador”? (Risos). 
 

R- Que pergunta essa sua, hem minha Irmã?! – 

Risos... 
 

Para lhe ser sincero, e como a querida benfeitora 

já sabe muito bem, eu sou ou pelo menos me 
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considero um verdadeiro romântico. Sempre um 

sonhador, aliás, o eterno sonhador, como vemos 

nos gloriosos filmes da década de 40-50-60. 

Mas, infelizmente, nunca tive sorte com as 

garotas.  
 

Nos meus cinquenta (50) anos de vida, tive 

pouquíssimas namoradas, e, mesmo assim, 

em caráter muito rápido, já que, elas, ao 

perceberem que eu nada tinha a lhes oferecer 

materialmente (assim como uma casa, um lar, 

talvez!), passavam a me colocar de lado e 

acabavam por tomarem outros rumos. 
 

Isso me magoava muito, pois sempre nutri 

muito carinho por todas elas. Mas, procurei 

seguir o meu caminho, até que descobri a 

mediunidade em mim mesmo, e, então, me 

devotei o meu amor e o meu mais fervoroso 

ideal de crescer moralmente com Jesus Cristo, 

independentemente de eu estar com alguém ou 

não. 
 

E, pela graça de Deus, no ano de 2004, conheci 

a querida Maria Francisca, com a sua filhinha 

Joane, dentro de um Centro Espírita que 

frequentávamos no bairro do IAPI, em Salvador. 

A partir daí, vivi os anos mais felizes de minha 

atual encarnação, pois havia realizado o grande 

sonho de minha existência, o de ter a minha 

própria Família. 
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Somente que no ano de 2012, no exato mês de 

junho (6), acabamos por nos separar. Enfim, 

lamentavelmente, não soubemos lidar com as 

dificuldades de ordem sentimental, e deu no que 

deu. 
 

Mas, felizmente, eu tinha comigo mesmo a 

minha mediunidade e segui meu caminho, como 

ainda o sigo, sempre na condição do mais 

humilde servo do Senhor e procurando ser o 

Homem de Bem no qual se reporta O Evangelho 

Segundo o Espiritismo. 
 

Porém, como as guardo sempre na minha mais 

terna lembrança, sempre peço a Deus que elas 

sejam muito felizes, onde quer que estejam ou 

com quem venham a caminhar, e sempre estou 

rogando ao Todo-Misericordioso que elas não se 

desviem da rota traçada pelos seus Guias 

Espirituais, o da Mediunidade-Espírita, já que 

ambas são excelentes médiuns de efeitos-

físicos. 
 

Devoto a elas duas o meu eterno amor e a minha 

agradecida devoção, por tudo de bom e de belo 

que me proporcionaram nos longos oito (8) anos 

de convivência familiar. 
 

9-  Voltando para as ocorrências de natureza 

subjetiva, você tem observado, pelo menos nos 

últimos dois (2) anos, que a sua faculdade 

mediúnica de efeitos físicos tem lhe permitido 

adentrar certos níveis, ou campos espaciais, de 
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existência hiperfísica, como que, numa espécie 

de transporte-total em corpo físico. 
 

O que o amado amigo poderia compartilhar com 

os nossos queridos leitores (as) sobre isso, já 

que temos certeza de que muitos haverão de se 

instruir pelas suas preciosas informações de teor 

científico-psíquico? 
 

R- Minha generosa Irmã Veneranda! Posso lhe 

assegurar estas que são, talvez, as mais 

surpreendentes experiências que um médium 

poderá participar, já que materializar os 

Espíritos desencarnados em sessões específicas, 

vá lá, mas, como você mesma afirma, o próprio 

médium ser “Transportado” em seu próprio 

próprio físico para outras Estações de Vida 

Espiritual, e com plena lucidez dos fatos que vão 

ocorrendo com ele mesmo a hora do fenômeno, 

é uma ocorrência de “matar de medo” (risos...) 

qualquer cristão. 
 

A última experiência foi ontem mesmo, ou seja, 

na noite anterior a esta singela Entrevista. Pois, 

ao me deitar para dormir, repentinamente notei 

que eu mesmo, aquele instante, (de corpo físico 

e tudo!...) adentrava uma região espiritual 

bastante inferior.  
 

A situação fora verdadeiramente horripilante, 

particularmente pela espécie de Entidade muito 

animalizada que estava me tocaiando, à espreita 

de minha desventurada transportação para o seu 
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Reino de Sombras, que, diga-se de passagem, 

não mais se constituía de fluidez ou da corrente 

visão espiritual dos médiuns naturais, porém, de 

uma consistência muito sólida, como a me atrair 

magneticamente para a sua região de trevas 

absolutas. 
 

No mesmo susto da experiência inusitada, 

passei, mesmo que ligeiramente, a observar que 

as duas (2) Dimensões (a terrena e a da esfera 

inferior) se entrelaçavam uma à outra, como se 

a inferior passasse a envolver (materialmente, 

ou fisicamente, como desejem!) a nossa esfera 

terrena. 
 

Com o auxílio dos Benfeitores Desencarnados 

que me tutelavam atentamente naqueles breves 

estantes, inéditos, pelo menos para mim, pude 

ainda notar que eu não mais me encontrava na 

região da Terra física, mas literalmente nas 

furnas do Inferno. 
 

Mas, graças ao Bom Pai Celestial, eu pude me 

recompor, e, à custa do vigoroso auxílio mental 

das Entidades da Luz, continuei fixando moradia 

na Terra dos humanos carnais. 
 

E para a minha total surpresa, há poucos 

instantes, você mesma me deixou informado de 

que, caso houvesse um maior descontrole 

emocional de minha parte, era bem possível que 

eu tivesse ficado por lá, de corpo e de alma... 

(Risos...). 
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Obrigado, minha Irmã querida! 
 

10- É muito interessante mesmo essa sua 

narrativa, que para dizer a verdade haverá de 

solucionar muitas complicações mediúnicas nas 

quais variados companheiros (as) de Doutrina 

Espírita estão a se arrojar, já que por força de 

suas excelentes faculdades psíquicas estão, de 

uma maneira meio que atabalhoada, adentrando 

determinados campos de vida mental sem se 

darem conta de que, em realidade, estão mesmo 

é se Tele-Transportando para diversificadas 

regiões do Invisível.  

 

A épica série de TV norte-americana dos anos de 1960... 

“JORNADA NAS ESTRELAS”. 

As circunstâncias transcendentais nas quais 

vivem, são de natureza tão dinâmicas que 

praticamente fica-lhes quase impossível verificar 

a situação inusitada, mas muito natural, de que 

são testemunhas oculares.  
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No seu caso, pode o amigo aferir o jogo das 

possibilidades, para um lado ou para o outro, por 

já estar mais habilitado no campo da observação 

clarividente, no que foi auxiliado pela sua intensa 

curiosidade de observar de onde realmente se 

encontrava e em quais condições estava o seu 

corpo físico, se numa determinada esfera de 

ação ou em outra. 
 

Entretanto, não escapando deste mesmo tema, 

muito interessante e instrutivo para nós todos e 

todas que estudamos a Espiritualidade em seus 

diversificados aspectos e movimentos, algumas 

semanas antes disso ocorrer você passou por 

uma outra situação, aparentemente casual, mas 

que tem muito a ver com o ocorrido de ontem à 

noite. 
 

Relate para nós a sua impressão, pode ser? 
 

R - Bem, é verdade que a ocorrência anterior foi 

infinitamente muito mais tranquila, e menos 

preocupante. 
 

Por aqueles dias eu estava finalizando a obra São 

Luis IX, acredito que nas suas revisões finais.  
 

Pois bem, além de me encontrar profundamente 

sensível, acredito que pela própria atividade 

junto aos meus Benfeitores desencarnados e 

ainda pela intensa lembrança de uma Vida de 

Além-Túmulo, fui tomado de surpresa ao subir 

uma pequena ladeira dentro do condomínio onde 
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eu resido atualmente, que fica entre os dois 

estacionamentos privativos de nosso condomínio 

residencial. 
 

  
 

Estátua de Santa Isabel (Coimbra) & Vivaldo Filho (Salvador). 

 

De repente, bem a minha frente, isto é, a alguns 

metros de distância, literalmente vi se estender 

na minha direção, partindo do Céu maravilhoso, 

uma imensa Estrada Luminosa, como que 

baixando do Infinito de Luz, como a me convidar 

para lhe adentrar os Portais Sagrados do Eterno. 
 

Naquele instante crucial para minha atual e 

pobre existência, percebi que poderia voltar 

para o Mundo dos Espíritos, tendo apenas de 

deixar para traz, como a pender na soledade de 

meus dias na Terra, o meu corpo físico. 
 

Mas, num átimo de segundos, pensei nas minhas 

obrigações mediúnicas, um tanto inacabadas. E 

foi aí, neste exato momento, que passei a me 
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constranger intimamente, suspirando ofegante, 

mas quase sem forças, e procurei mentalizar o 

meu coração, não deixando que parasse e, nem 

tão pouco, me permitindo sair do corpo pelas 

portas da desencarnação. 

 

A cena foi realmente deslumbrante.  
 

Os meus olhos, marejados de lágrimas, fitaram 

o Horizonte totalmente iluminado pelas Forças 

Radiantes da Vida Superior, e intimamente pediu 

perdão ao Pai Celestial pela condição ainda tão 

insignificante de sua alma. 
 

11- Servindo-se da (sua) farta correspondência 

mantida entre você e alguns de nossos confrades 

espíritas, particularmente entre o amigo querido 

e alguns companheiros de Espiritismo que não 

acreditam que você, pelas suas observações 

psíquicas e até cientificas, seja realmente a atual 

reencarnação do venerável Santo francês, 
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fazendo a natural abstração de estarem eles 

e/ou elas capacitados, ou não, cientificamente e 

doutrinariamente para lhe desacreditar o serviço 

mediúnico que tem lhe dado tanta alegria e 

felicidade eterna junto aos Mensageiros da Vida 

Maior, o que tem a nos declinar quanto ao teor 

deste intercambio insólito? 
 

R- Minha querida Benfeitora Veneranda! Sei o 

quanto preza aos nossos Amigos Espirituais que, 

na condição de médiuns e trabalhadores 

humildes da Seara do Cristo, procuremos 

servir no bem e passar adiante, em qualquer 

circunstância difícil que estejamos, porém, pela 

sua pergunta muito decidida, percebo que vocês 

também não desejam quem eu me apresente ao 

mundo terreno com “cara de bobo”, dando a 

minha própria cabeça à guilhotina sem ter, o 

mínimo, de reação, muito natural, diante do 

cadafalso monstruoso. 
 

Ora, ora, eu não poderia classificar esta 

correspondência senão como mais um libelo das 

imensas “mancadas” cometidas pelos espíritas, 

e nisto eu me refiro aos amigos e amigas do 

movimento doutrinário que tem primado por 

aparecerem diante do púlpito com aquela “cara” 

(somente com a cara!...) de bom moço, e por 

detrás dos bastidores doutrinários articulam 

ferozmente, como verdadeiras feras e bestas 

demoníacas, contra todo o tipo de gente 

(encarnada e/ou desencarnada) que venha a se 



                    Livro # 5: “A Reenc. Progr. & Múltipla São Luis IX” – Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 

 237 

Ed. e-book: 
2015-22 
 

opor, mesmo que de maneira muito respeitosa, 

aos disparates não somente acalentados por eles 

como vivenciados por cada um deles e/ou delas, 

especialmente no que toca à formalização 

exagerada da Doutrina Espírita e da 

peçonhenta elitização de nossos Centros 

Espíritas, editoras espíritas..., e sei lá mais o 

que!... 
 

Quando não falam alguma coisa que se refira aos 

lucros “necessários” para a manutenção das 

atividades editoriais, que, diga-se de passagem, 

já começo a pensar se já não seria a hora de 

elas, as Editoras Espíritas, começarem a coçar os 

seus bolsos para retribuir (em forma de cifras!) 

aos autores diversos que, de maneira ou de 

outra, acabam por ter de se ajoelharem diante 

delas (e/ou deles) e doando-lhes gratuitamente 

pelo seu material literário. 
 

Obviamente, ficaria a critério do autor da obra o 

direito de endereçar o lucro adquirido, com 

a venda da mesma, para uma ou várias 

entidades filantrópicas idôneas de seu próprio 

interesse e gosto. 
 

Veja só, além de serem obrigados (sim, esta é 

a palavra correta!) a doar o fruto financeiro de 

seu trabalho mediúnico ou de pesquisa, etc., os 

autores (pelo menos, os menos conhecidos, ou 

iniciantes) são tratados como verdadeiro farrapo 

humano, com deselegância, e, assim como eu 
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mesmo, tem de ouvir a besteira de que estão 

vivendo alguma infecção obsessiva e/ou 

precisando de tratamento esquizofrênico, 

por trazerem, no conjunto de suas obras, muitas 

revelações espirituais, desconhecidas. 
 

Nestes meus profícuos dezenove (19) anos de 

vivência doutrinária e mediúnica (nos últimos 

cinco anos na convivência pacífica e solitária com 

meus Benfeitores, encarnados e desencarnados, 

no seio de meu lar), já vi e ouvi muita coisa. 

 

 

E ultimamente, eu tenho me deparado com uma 

ou outra pessoa que vem me contar, mesmo 

que ligeiramente e durante uma viagem de 

transporte público, que em determinadas 

ocasiões foram praticamente obrigadas, ou 

gentilmente forçadas, por certos dirigentes 

espíritas a deixarem o amparo gratuito do (seu) 

Centro Espírita, a lhe procurarem nos seus 
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próprios consultórios-médicos, quando poderiam 

“marcar uma consulta” ao preço já muito 

salgado de R$ 500,00 e, dessa maneira, essa 

determinada pessoa, que me aproveito para 

narrar o exemplo pessoal, ser tratada com a 

“decência devida”.  
 

Somente que, quando esta mesma pessoa se 

dirigiu a uma determinada clínica-médica para 

tratamento psicológico “urgente”, e não tendo os 

quinhentos reais para pagar a dita consulta, 

acreditem, recebeu (a queima roupa!) um 

sonoro “não posso atender”.  
 

Ou pagava ou não era atendida. 
 

Obviamente, que não citaremos o confrade 

espírita que é um psicólogo conhecido, que foi o 

pivô desse simbólico drama para a respeitosa 

senhora, visivelmente contrariada e infeliz com 

o Espiritismo, como se a Doutrina fosse a real 

responsável por isso, que naturalmente vemos 

como um breve exemplo do que realmente vem 

acontecendo pelo Brasil afora. 
 

Pois, disso, eu mesmo sou testemunha ocular. 
 

Um outro ponto são as vantajosas oferendas 

monetárias que são doadas aos Centros Espíritas 

(me permita ficar em silencio em relação à 

identidade dessas casas formalizadas!), que de 

uma maneira unilateral acabam fomentando a 

elitização dos grupos doutrinários, já que por 
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força do dinheiro vivo aceito indevidamente 

(apesar de o Cristo não ter interditado os 

Apóstolos de receberem doações materiais, os 

seu olhos se encheram de lágrimas por conta do 

fatalismo que isso haveria de trazer no futuro, 

no tocante à nossa queda pelos tesouros do 

mundo transitório. Uma excelente obra para se 

ler e entender sobre esta ocorrência é... “Boa 

Nova”, de Humberto de Campos/Chico Xavier, 

pela Editora da FEB, os representantes do Centro 

(ou dos Centros) estarão todos se acorrentando 

à quedas morais, pois no momento cruciante de 

necessidades e despesas, de alguma forma, não 

conseguirão “negar” nada, ou quase isso, ao 

eventual patrocinador de suas tarefas cristãs. 
 

Aliás, isso é tema de pura lógica. 
 

Quem dá quer receber.  
 

E quem dar muito, invariavelmente, vai desejar 

receber muito. 
 

Mas retornando o assunto para mim mesmo, no 

passado, nunca tive o desplante da “bossa”, pelo 

menos, não que eu me recorde. Sempre procurei 

ser um homem justo, obviamente que dentro do 

entendimento que eu fazia da Lei de Deus, isto 

ocorrendo, mesmo, durante uma queda 

espiritual momentânea que tive ao encarnar 

na personalidade de Carlos Clenaghan, como 

muito bem já foi estudado pelo Espírito Clóvis 

Tavares na obra “SÃO LUIS IX”. 
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Não estou com falta de modéstia, estou apenas 

passando à frente ocorrências que naturalmente 

poderão ser consultadas pela história do mundo, 

embora eu concorde com os meus bondosos 

Guias de que sou extremamente necessitado de 

luz, invariavelmente, correndo o risco de cair a 

qualquer momento dessa atual reencarnação. 

Por isso, dizem eles: “A melhor medida para 

aferir a nossa humildade, ainda é o exemplo de 

Chico Xavier, que sempre dizia caminhar se 

arrastando, embora para a frente”. 

 

Chico Xavier e seu querido amigo Geraldinho Lemos Neto. 

No meu caso, em particular, muitos poderão até 

estranhar a total segurança trago em minha 

própria consciência, mas creio que estou sendo 

http://www.estacaoluzfilmes.com.br/wp-content/uploads/2017/03/noticia-chico-xavier-um-homem-chamado-amor-1.jpg
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sincero, já que esta nossa , 

no entanto, eu não me julgo e nunca me julguei 

um ser perfeito, embora esta seja a ideia de 

Jesus para todos (as) nós, apenas, segundo 

a minha compreensão, me sinto em paz e de 

bem” com Deus, que sempre nos julga as ações 

em última instância.  
 

Dessa maneira, posso garantir, segundo os 

Poderes do Senhor, que me outorga o direito de 

Revelar, quanto o de Alertar, que estes senhores 

e senhoras estão com os seus dias muito bem 

contados sobre a face do mundo terreno, seja 

por óbvia orquestração da Natureza ou por uma 

Orquestração Especial do Mundo Espiritual 

Superior, para que deixem, em caráter de 

urgência, de representarem um entrave à real 

Evolução do Espiritismo. 

 

A Mediunidade e os Médiuns com Jesus. 
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Muitos (as) poderão até cogitar se os 

seriam mesmo capazes de promover a 

desencarnação prematura destes nossos (as) 

problemáticos irmãos?!  
 

Sim, com toda a certeza, os Espíritos do Senhor, 

da mesma maneira que articulam encarnações 

muito bem elaboradas, também promovem as 

desencarnações programadas e antecipadas em 

anos, por assim dizer. 
 

Não se brinca com as coisas de Deus. E eles (as), 

os nossos desastrados companheiros (as) de 

Doutrina Espírita, estão se embrenhando por 

um terremoto de complicações que haverá de 

levarem, talvez, alguns milênios para que 

possam, novamente, se ajustarem com as Leis 

da Vida. 
 

Não temos a louca pretensão de determos a 

verdade absoluta em nós mesmos, pois ela só 

pertence ao Cristo e Senhor. Entretanto, aqui 

devemos ser muito sinceros com os nossos 

amigos e irmãos leitores (as), com a mesma 

sinceridade e lealdade com a qual lidamos no 

passado com Allan Kardec, consumindo a nossa 

própria alma num esforço muito grande para que 

pudéssemos, agora, VOLTAR ao plano dos 

mortais com a característica muito feliz da 

Mediunidade de Revelações, por exemplo. 
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Isto eu sei, em decorrência das inúmeras 

experiências de caráter subjetivo que eu tenho 

tido a felicidade profunda de vivenciar ao lado de 

meus amoráveis Benfeitores da Vida Mais Alta, 

entre eles o próprio Allan Kardec, na condição de 

Chico Xavier, o meu principal Diretor Espiritual e 

Amigo Incansável da Vida Infinita.  
 

Só peço à Deus que vocês reflitam nisto. 
 

12- Você tem observado que vários 

companheiros de Doutrina Espírita tem se 

esquivado em lhe dar o devido apoio público, 

dando mostras evidentes de que estão mais 

interessados (as) em “fazerem média” com os 

poderes do mundo, corporificados no seio de 

nosso sagrado meio doutrinário como um 

“seleto” grupo de pseudo-líderes e/ou pseudo-

guardiões da obra Kardequiana, mas que na 

verdade não passam de pobres irmãos e irmãs 

que buscam senão a evidencia doentia para si 

mesmos em relação ao seu destaque pessoal, no 

perverso controle das consciências alheias, 

todos, invariavelmente, movidos pelo orgulho e 

pela vaidade exacerbada. 
 

E você, caro irmão, a quem deseja fazer média? 

 

R- Que boa pergunta, minha cara Veneranda! 

Em primeiro lugar, preciso acrescentar ao que já 

foi dito, que não tenho a pretensão de injuriar a 

quem quer que seja, mesmo porque não nos 
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move qualquer desejo de fazer “escândalo” em 

torno de qualquer assunto ou em relação à 

imagem pessoal de qualquer pessoa, o que seria 

um desproposito doutrinário, mas é certo que se 

há a necessidade de alertar e de esclarecer, de 

orientar e de educar, não seria melhor que um 

caísse do que vários se tornassem as suas 

vítimas? (O.E.S.E.). 
 

Por este motivo muito particular, é que vemos 

com extrema naturalidade a necessidade de 

fazermos clarão onde ainda há trevas, trevas tão 

espessas que talvez levem algumas centenas de 

anos até que possamos, finalmente, triunfar 

sobre as camadas pestilentas de vaidade, pela 

louca paixão pelos tesouros do mundo material, 

e diante do profundo orgulho que pairam sobre 

as nossas almas e que ainda se encontram 

enraizadas no coração da imensa maioria de 

adeptos do Espiritismo. 
 

Mas média mesmo, procuramos fazer com Jesus 

Cristo.  
 

Ele é o nosso principal motivo de viver e de nos 

entrincheirarmos diante desta luta que os 

cristãos vêm travando há milhares de anos, já 

que não podemos nos esquecer de que foi 

exatamente por desejar fazer média com o clero 

judaico, que o pobre Judas acabou levando Jesus 

à morte. 
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Curiosamente, o primeiro Livro sobre a 

Mediunidade que tive a oportunidade de possuir 

nesta existência, que me foi dado de presente 

por um querido casal de amigos, de Salvador, 

trazia nele uma emblemática orientação, 

que dizia, mais ou menos assim: - 

. 
 

E após estes quase vintes (20) anos de intensa 

busca pela Verdade, tenho sido aureolado com 

as mais impressionantes gentilezas do Mundo 

Espiritual Superior, quando sou confortado 

diariamente pelos Agentes da Luz Divina por 

ofertas de bondade, carinho, ternura, amor, 

devoção, e socorro à minha própria alma 

enferma, e, ainda, tão carente de luz. 
 

Em relação a estes irmãos que, invariavelmente, 

têm nos dado as costas para a devida divulgação 

do nosso modesto trabalho mediúnico (com 

medo, ou receio, do “clero” espírita formalizado, 

ou não), só podemos orar por cada um deles, 

lembrando-nos de que mesmo os devotados 

Apóstolos do Cristo, no momento derradeiro de 

sua prisão, também o abandonaram. 
 

Mas da mesma maneira corajosa que Simão 

Pedro e João Evangelista ainda tentaram fazer 

algo pelo Mestre, no momento cruciante de sua 

prisão, assim estamos tendo, também, algumas 

portas abertas no coração de alguns amigos 
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espíritas, como foi o caso do generoso exemplo 

do Dr. Carlos A. Baccelli e o do Dr. Elias Barbosa 

(em relação à minha primeira obra mediúnica: 

“MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS”), embora 

outras tantas criaturas anônimas, muito simples, 

mas também muito leais à Deus, tem nos 

alegrado imensamente com as suas palavras de 

encorajamento e fidelidade aos propósitos de 

divulgação da Vida Real. 
 

Mesmo porque, não dizemos e nem afirmamos 

nada de verdadeiramente novo, pois que tudo o 

que temos colocado para os nossos amigos 

leitores, por inspiração zelosa dos Amigos 

Espirituais, de uma maneira ou de outra já foi 

motivo de reflexão por parte de Chico Xavier e 

de seus abnegados Benfeitores Espirituais, pois 

ele mesmo, o Chico, por diversas vezes chamou 

a atenção dos espíritas, como um todo, e de 

amigos pessoais, para a séria providencia que 

todos deveriam tomar no sentido de não permitir 

que determinados companheiros de doutrina, ou 

grupos específicos, transformassem o 

Espiritismo numa “seita” carregada de 

preconceitos ortodoxos e movida, de maneira 

irrefletida, por interesses pessoais, no que toca 

a formalização e a elitização do nosso 

movimento doutrinário. 
 

Que não percamos o rumo certo traçado pelo 

Espírito de Verdade. Esta é a nossa verdadeira 

preocupação. 
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13- O amigo querido não tem algum receio de 

que as poderosas Editoras Espíritas, pelo menos 

algumas delas, que são controladas por pessoas 

que, infelizmente, não julgam e nem baseiam 

os seus interesses pela cartilha da simplicidade 

e da humildade como nos orientou Allan Kardec 

e Chico Xavier, lhe interdite os trabalhos, crendo 

eles estarem de posse do “poder” ou das rédeas 

doutrinárias do Espiritismo? 
 

Isto, eu lhe pergunto com a maior reverência 

possível a todas as formas de pensamento e, 

naturalmente, levando em consideração que há 

muito trigo generoso ao meio de tanto joio 

imprestável por dentro da Seara do Espiritismo- 

Evangélico. 
 

R- Quais receios, minha doce irmã?!  
 

Seria o de não ter as nossas obras mediúnicas 

editadas por elas?!  
 

Infelizmente, não sei se mais para mim ou 

para elas mesmas, não tenho mais a ingênua 

esperança de que algum órgão oficial de caráter 

editorial, de dentro do movimento espírita 

brasileiro, venha algum dia a publicar o nosso 

material. 
 

Pelo menos, não por agora. 
 

Então, procurarei seguir a sua orientação, 

aquela que a Amiga Espiritual me fez há cerca 

de dois (2) anos, afirmando que, na atualidade, 
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a ferramenta mais democrática do planeta, se 

chama: Internet. 
 

E para lá, estou indo, muito feliz e esperançoso, 

com muita fé mesmo, de poder contribuir, junto 

aos meus Amigos Espirituais, com uma parcela 

de luz, pequena que seja, para fomentar a 

compreensão e o entendimento das pessoas, de 

uma maneira geral, no que toca aos postulados 

sagrados da Terceira Revelação Divina. 
 

14- O que o senhor tem a nos dizer acerca de 

alguns médiuns, que na condição de “donos” de 

Editoras Espíritas, na sua generalidade, só se 

interessam, ou se dedicam, em publicar obras de 

sua exclusiva lavra mediúnica, esquecendo-se 

eles e/ou elas de que outros médiuns também 

têm o mesmo direito de ver os seus trabalhos 

espirituais darem frutos, embora não tenham 

tido a mesma “sorte” de abrirem com os seus 

próprios recursos financeiros uma editora? 
 

R- Minha Irmã! Na sua pergunta já está inserida 

a nossa resposta.  
 

Mas poderia acrescentar-lhe ao sábio e certeiro 

pensamento, que estes pobres irmãos médiuns 

desavisados, nada mais possuem do que um 

imenso conflito de vaidade, acreditando, eles, 

ou elas, que o Espiritismo não prescinde senão 

de seus únicos esforços doutrinários, e também  

mediúnicos. 
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Como diria o próprio Codificador do Espiritismo: 

“Isto, beira às raias da insanidade”. 
 

Como querer propor a 

, se eles e elas, estes 

nossos eminentes médiuns e editores espíritas, 

se trancam por dentro de um emaranhado 

labirinto de vaidades e aparentes prerrogativas 

de que estão com o exclusivo direito da 

Verdade?... Como se os demais médiuns e 

autores desencarnados não tivessem material 

cultural suficientemente, de boa qualidade, que 

pudesse, também, servir à causa do Consolador 

Prometido. 
 

Sinceramente, minha querida e doce Irmã Santa 

Isabel! temos que parar com esse negócio 

esquisito de que somente o “nosso próprio 

material doutrinário” é de qualidade e de justo 

valor para os leitores espíritas e o público, de 

uma maneira geral.  
 

É preciso que se diga a verdade e que sejamos 

francos uns para com os outros, sem aquela 

intenção de “tudo colocar por debaixo do 

tapete”, crendo que as demais pessoas, na sua 

generalidade, não estão ou estariam capacitadas 

para entenderem e compreender as situações 

diversas, nem sempre felizes, por qual passa 

o movimento espírita brasileiro, até porque 

Jesus já os recomendou vivermos da Verdade 

para que sejamos criaturas libertas de toda a 
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ignorância e maldades. Aliás, isso seria mesmo 

coisa dos agentes infernais do mundo espiritual 

inferior, que desejam calar as Vozes dos Céus na 

insana intenção de que tudo fique como está. 
 

Na atualidade do mundo terreno, as Sociedades 

do Planeta clamam por transparência, e cada 

vez mais por Liberdade de Imprensa, que 

significa: DE PENSAMENTO! 
 

Por outro lado, não comungamos com a idéia de 

que “tudo” seja colocado às abertas, como se a 

verdade total fosse uma necessidade para cada 

individualidade do mundo, o que naturalmente 

poderia acarretar graves problemas de ordem 

sentimental e psicológica em cada um. Aliás, 

lembrando ainda, e sempre o nosso querido 

Chico Xavier, certa vez ele afirmou que o seu 

generoso Guia  lhe havia dito que: 

“De vez em quando é necessário mentir, pois a 

verdade, às vezes, precisa ser adiada”. (Risos 

dos nossos Mentores!). 
 

É certo, e sempre muito necessário, todo o nosso 

esforço pela análise doutrinária de obras que nos 

chegam às mãos, porém, não devemos jamais 

nos esquecer que o Mundo dos Espíritos não 

pertence unicamente aos Espíritos Espíritas, com 

isso devemos deduzir que muita informação, que 

aparentemente esteja fora de nosso contexto 

doutrinário, poderá estar com maior percentual 

de acerto do que possamos imaginar. 
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Mas voltando a sua pergunta, que os médiuns-

editores espíritas não se esqueçam de que não 

são as “únicas” portas da Espiritualidade Maior... 

Vamos procurar, todos nós sem distinção, 

trabalhar com lucidez e com o sentimento cada 

vez maior de desprendimento, e nós espíritas 

temos o dever de dar o exemplo ao mundo, por 

entre as nossas próprias paredes doutrinárias, já 

que forçosamente nos apresentamos como os 

representantes leais da Terceira Revelação 

Divina. 

 

Moisés, Jesus & Kardec. 

Estamos confiantes de que alguma coisa haverá 

de acontecer no seio do , 

para que todos (as) possam voltar a pensar com 

a lucidez de Allan Kardec e o desprendimento 

de um Chico Xavier, por exemplo, pois caso não 

haja uma mudança mais drástica do nosso modo 

de pensar e de nossa maneira de agir, uns com 
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os outros, teremos que concordar literalmente 

com o , no nosso 

caso com uma decisiva, quão Arrebatadora, 

demonstração do grandioso poder de Deus, isto 

em forma de “escândalos” (que virão a surgir 

maneiras aparentemente casuais), envolvendo 

variados tribunos consagrados e/ou médiuns, 

aparentemente aureolados da mais santa 

castidade moral, mas que, em grande 

verdade, corrompem e se deixam corromper 

palas luzes enganadoras da ribalta humana. 
 

Oremos todos juntos para que as luzes da razão 

venham a envolver o nosso movimento espírita 

brasileiro, ante que fortes dores venham a nos 

abater o orgulho e a vaidade. 
 

Precisamos, sim, é de nos unirmos no ideal de 

construir o bem pela solidariedade e pelo amor 

de uns para com os outros, 

, lembrando que no atual momento 

da vida humana, mesmo entre aqueles (as) que 

dizem o tempo todo Senhor, Senhor, raros são 

realmente aqueles e aquelas que nutrem 

dentro do seu próprio coração aquele sentimento 

todo especial para com as pessoas mais simples 

e mais humildes da vida, pois, como temos 

observado pela nossa percepção mediúnica (já 

que, às vezes, nos sentimos interiormente 

possuídos por uma espécie de poderoso 

psicoscópio-pessoal), as pessoas, os religiosos 
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em particular, estão completamente, ou quase 

isso, desinteressadas em fazer qualquer tipo 

‘ação caridosa’ que lhe permita acolher, ao 

próprio convívio, qualquer irmão ou irmã que 

não tenha não só uma gorda conta bancária, 

como também um bom emprego que lhe faculte 

aparente destaque social. 
 

Forçosamente, somos obrigados a refletir na 

mensagem de Fim de Ano do querido Papa 

Francisco, quando solenemente se dirigiu ao 

povo Cristão, ao afirmar: - 

. 

Pondo dentro do mesmo “saco”, padres, 

pregadores, e todas as pessoas que se alegam 

adeptos de Jesus Cristo, mas que, em verdade, 

só prezam pelos tesouros da Terra. 
 

A ilusão diante de si mesmo, e dos demais, 

mesmo que inconsciente, nos causará graves 

problemas de ordem espiritual. 
 

Estamos em pleno século 21, e não podemos 

cogitar de uma Religião, que se apresente ao 

mundo como verdadeiramente libertadora e 

eminentemente solidária, sem uma vontade 

decidida de fazer as coisas às abertas, livre de 

dogmas, livre de conchavos com as sombras, e 

livre de toda e qualquer espécie de vaidades, 

pelo menos aquela doentia, sem o emprego da 

razão e do  bom senso, mesmo porque os nossos 

irmãos de Espiritismo-Evangélico não podem se 
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esquecer que “A CANDEIA NÃO DEVE FICAR 

SOB O ALQUEIRE”. (Jesus). 
 

 
 

15- Querido Mestre, Luis IX de França! Teria 

esta sua observação, apesar de muito lúcida e 

clara, algum sentimento íntimo de “despeito” ou 

de “inveja”? Sim, porque muitos irmãos (ãs) de 

Doutrina, particularmente os (as) que ainda não 

sabem lidar com a Verdade, em suas múltiplas 

maneiras de surgimento, poderão, muito 
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desrespeitosamente, lhe classificar de pessoa 

profundamente problemática, segundo o jargão, 

quase que institucionalizado e muito utilizado 

por pretensos apóstolos da saúde, como muitos 

psiquiatras e psicólogos, que se utilizando mal (e 

muito mal mesmo!) da condição de “médicos” e 

de “terapeutas”, acabam por induzirem muitos 

médiuns-iniciantes, ou em potencial, à graves 

equívocos de ordem emocional e que 

acabam por descambarem num redemoinho 

de turbulentas e dolorosas obsessões, por, 

lamentavelmente, não terem conseguido 

remediar, pelo próprio estudo das ocorrências 

mentais e mediúnicas (tão ricamente abordadas 

no Espiritismo de Allan Kardec & Chico Xavier), 

as terríveis insinuações destes companheiros 

perversos (temporariamente ignorantes da Lei 

de Deus, em sua justeza!), muito ilustres 

intelectualmente, mas pobremente versados no 

amor, no respeito que devemos nutrir em 

relação ao próximo e, muito particularmente, 

nas ocorrências de natureza psíquicas. 
 

Não estamos, aqui, nos colocando como 

adversários destes companheiros de Espiritismo, 

mesmo porque somos todos irmãos em Cristo 

Jesus, porém, e por uma questão de consciência, 

estamos a refutar com veemência, mas de 

uma maneira lúcida e respeitosa, apesar de 

nossas admoestações claras e decididas pelo que 

estamos a observar se desenvolvendo, na calada 
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da noite, como uma espécie de complô silencioso 

contra as suas obras mediúnicas, embora a 

primeira (1ª.) delas (“MEDIUNIDADE EM 

DOIS MUNDOS/Relatos de um Médium Espírita 

– Amor, Sexo e os Variados Aspectos 

Multidimensionais no Processo de Cura”) já 

tenha tido o aval tanto do Mundo Maior, pela 

mediunidade do excelente médium uberabense, 

Carlos A. Baccelli, quanto do mundo material, 

pela lúcida análise doutrinária do eminente 

médico-psiquiatra, co-autor de várias obras 

mediúnicas de Chico Xavier e cientista ilustre dos 

mais versados em Espiritualidade, o Dr. Elias 

Barbosa, que, a rigor, estão sendo rechaçadas 

pelas editoras espíritas formais, um Livro que 

traz em seu inebriante conjunto importantes 

recomendações para o acolhimento aos médiuns 

iniciantes, por exemplo, dentro do preceito 

cristão de que somos todos irmãos, além de 

excelentes instruções doutrinárias para o meio 

espírita atual e do futuro, e de muitas e 

impressionantes experiências clarividentes 

que vividas por você, no vasto campo da 

mediunidade. 
 

Por favor, nos esclareça com a sua compreensão 

de sempre, como sempre se reportou ao Mestre 

de Lyon, quando de sua gerência espiritual nos 

negócios do Espiritismo nascente. 
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R- Minha querida Amiga Veneranda! É certo que 

não nos consideramos os únicos detentores da 

Verdade-Espírita, mesmo porque a Verdade 

sempre estará sujeita a compreensão de cada 

criatura sobre a face da Terra, pois como todos 

nós sabemos  o Espiritismo se desenvolve junto 

com o temperamento moral e intelectual da 

Humanidade, o que nos obriga, a todos, sempre 

estar buscando, cada vez mais, o conhecimento 

e a cultura, onde quer que ela se apresente, 

mediante as solidas recomendações de Allan 

Kardec para o irmãos de crença. 
 

A sua pergunta é das mais interessantes, já que 

traz em sua intimidade, no curioso campo da 

subjetividade, todo um “colar” de preciosas 

pérolas que se unem como 

, sem contar que realmente 

temos visto uma espécie de “complô das 

sombras” que, sorrateiramente, tem tentado 

minar o interesse destes nossos companheiros 

de crença para com o nosso serviço mediúnico, 

pois as “respostas” que temos recebido dos mais 

variados grupos editoriais do Espiritismo no 

Brasil, são, no mínimo, de estarrecer qualquer 

pessoa religiosa, já que trazem, em sua 

intimidade, expressões das mais indignas para 

qualquer irmão que se dedique à divulgação da 

Mensagem de Jesus Cristo: “não dará lucros”!, 

“ninguém mais lê obras científicas”, “as pessoas 

só se interessam por romances”!, “a capa não é 
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boa”!, “a sua obra é de excelente qualidade, mas 

infelizmente não poderemos lançá-la, pois não 

dará lucro, já que os leitores espíritas não se 

interessam mais por livros doutrinários”!, etc., 

etc., e etc..., quando não, passam a emitirem 

parecer desrespeitoso em torno da nossa saúde 

mental, como se eles e/ou elas já nos 

conhecessem a própria intimidade a fundo, isto, 

sem nunca terem, sequer, tido a gentileza de nos 

dar um único telefonema para a troca devida de 

informações e esclarecimentos. 
 

Imaginemos, o que não ocorre com outros (as) 

médiuns que, apesar do grande esforço pessoal, 

não conseguem adquirir livros doutrinários de 

confiança que possam lhes minimizar as 

dúvidas em relação ao seu próprio material 

mediúnico, independente do “socorro” destes 

desventurados companheiros (as) das editoras 

espíritas brasileiras?! 
 

Para a minha felicidade, sempre tive uma índole 

investigativa. E desde que dei inicio às minhas 

tarefas na Doutrina Espírita, mesmo como um 

simples enfermo em busca de socorro espiritual, 

procurei estudar tudo o que me vinha às mãos, 

particularmente as obras dos grandes autores 

clássicos, quando, então, me deparei com as 

obras luminosas de André Luiz (por Chico 

Xavier), compulsando-as detidamente e vendo 

com os meus próprios olhos que nem tudo eram 

flores dentro do movimento espírita brasileiro, 



                    Livro # 5: “A Reenc. Progr. & Múltipla São Luis IX” – Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 

 260 

Ed. e-book: 
2015-22 
 

pelo menos o de minha cidade, Salvador, na 

Bahia, que mais parecia um tumultuoso 

aglomerado de criaturas que em nada se 

entendiam, já que uns, do lado de Kardec, se 

posicionavam contra André Luiz, e outros, do 

lado de André Luiz, não aceitavam mais nada 

dele que não viesse diretamente pelas mãos 

abençoadas de Chico Xavier. 
 

Enquanto eu via detidamente, pela minha visão 

clarividente, as mais interessantes e 

sugestivas manifestações da aura-humana 

(em suas variadas tonalidades cromáticas), 

determinados companheiros (as) de Doutrina 

(gente de longa data no movimento doutrinário, 

inclusive com uma considerável experiência em 

departamentos mediúnicos!) me vinham com a 

suposta “coerência” doutrinária, a de que eu 

estava tendo algum tipo de alucinação, pois, 

segundo eles mesmos, não existiria auras- 

coloridas, ou seja, me dando claras impressões 

de que todos “estavam completamente por fora” 

de André Luiz, Chico Xavier, Allan Kardec, e, 

particularmente, de Espiritualidade. 
 

Isto é pouco ou os amigos leitores (as) já estão 

satisfeitos? (Risos). 
 

Só não vê quem não quer enxergar, até porque 

estamos falando e tratando de Ciência e não 

somente de ocorrências subjetivas, mediúnicas. 

____________ 
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Mas vejamos nós: 
 

Há alguns minutos atrás, eu fui induzido pelos 

nossos Guias a procurar o exemplar de número 

1, ano 1858, da “Revista Espírita” (editada 

por Allan Kardec), que temos em nossa humilde 

coleção de Livros doutrinários, com a ressalva de 

que “haveríamos de ter uma surpresa muito 

grande”. 
 

 
 

Pois bem, eu fui buscar a orientação no exato 

Capítulo de JULHO (mês sete) que nos diz mais 

respeito, quanto aos estudos e as anotações que 

vocês mesmos têm nos oferecido, tanto na obra 

original... SÃO LUIS IX, quanto neste modesto 

Portfólio Promocional, o Livro de # 5, este que 

é o exato mês (7) do meu nascimento, na atual 

encarnação no século XX. 
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Quando me deparei, muito surpreso (pois, a 

minha memória espiritual tem se manifestado de 

maneira gradual, muito bem-controlada pelos 

meus Guias & Mentores muito queridos!), com o 

primeiro artigo deste específico mês de # 7 

(DO MEU ATUAL ANIVERSÁRIO): “A Inveja”; 

artigo este, que é assinado logo por quem? 

!! 
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____________ 
 

Ou seja, aqui, no ANO I, MÊS DE JULHO (7) 

– TERIAMOS AÍ O #... 17, TEMOS O DIA (10) 

E O MÊS (7) DO NASCIMENTO DE VIVALDO 

P. S. FILHO (SÃO LUIS IX)!!! – DE 1858, da 

“REVISTA ESPÍRITA”, DE ALLAN KARDEC: O 

“CÓDIGO” SECRETO DE DEUS TAMBÉM FOI 

“DECODIFICADO”. 

____________ 
 

Portanto, compreendendo a exatidão deste 

novo fato histórico, mediúnico, & Espiritual, 

devemos chegar à conclusão de que as nossas 

atividades subjetivas, as minhas, pelo menos 

(risos), estão invariavelmente subordinadas ao 

Espírito de Verdade (que foi João Batista). 
 

Quanto a sua resposta, cremos que seria mais 

útil, quanto mais interessante, que os nossos 

amigos leitores (as) se dirijam às anotações da 

“Revista Espírita”, como apresentada por Allan 

Kardec, nesta mesma edição histórica do ano de 

1858, ANO I, somente que se atendo ao 

específico mês (7) de julho, de meu nascimento 

atual. 
 

Porém, já que fazemos um estudo sistemático da 

obra de Allan Kardec, pelo menos no que diz 

respeito aos “CÓDIGOS” SECRETOS deixados 

em forma de “SINAIS” ESPIRITUAIS para a 

elucidação atual e futura dos fatos sobre a 
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Reencarnação Programada da Família Real 

de França do século XIII, seria também 

interessante que dessem uma boa olhada no 

Capítulo de # 10 (MÊS DE OUTUBRO DE 1858), 

deste ANO I, de 1858, que naturalmente 

representa... O dia (10) de meu nascimento: 

“Obsediados e Subjugados”. 
 

Quando ao término de vossos estudos, AO 

OBSERVAREM QUE TUDO SE ENCADEIA 

MILIMETRICAMENTE, cremos, sinceramente, 

que haverão de convir se eu, agora, estaria 

subjugado por alguma mentalidade altamente 

perturbada do mundo espiritual inferior, ou se, 

logicamente & racionalmente, como ficou 

exposto em cada página de nossa obra 

original... 

, estamos todos diante 

de um Verdadeiro Milagre de Deus, até porque, 

como já nos disse o Cristo Amado, todos vamos 

poder de alguma maneira reconhecer a boa-

árvore pelos seus frutos. 
 

E não desejando fazer campanha de “defesa 

pessoal”, mas com a esperança de elucidar os 

fatos & dados mediúnicos por nosso intermédio, 

precisamos alertar aos amigos leitores, e aos 

possíveis detratores de nossa simplória tarefa 

espiritual, que todo o trabalho dos Espíritos 

Amigos, por nossa faculdade, sem dúvida, é de 

alto valor moral e doutrinário. 
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____________ 

   Nota do médium em 19/01/2022: Antes de 

deixarmos o texto original correr, acho eu que 

devemos fazer alguns novos apontamentos acerca desse 

mesmo Assunto, até porque, uma vez a gente tendo 

avançado mais nas Especializações, será muito bom 

que tragamos ao presente Estudo alguns outros fatos 

& dados que ficaram sem serem analisados à época da 

produção psicográfica original deste Livro de # 5, 

da seguinte maneira... 

 

   Essa específica mensagem do Espírito de São Luis, a 

partir da 3ª. edição, pela Tradução de Evandro Noleto 

Bezerra, pela Editora da FEB, de 10/2004, surgiu 

Editorialmente entre as páginas de 276 & 277, quando a 

palavra-chave: número, surge com toda a sua divina 

referência ao trabalho que estamos aqui realizando pela 

, quando... 
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- A palavra-chave: número, numa contagem de ida, 

levando em consideração a mensagem de São Luis, pelo 

Sr. D., entre as páginas de # 276 & 277, ela cai a palavra 

de # 165. 

- A palavra-chave: número, numa contagem de volta, 

levando em consideração a mensagem de São Luis, pelo 

Sr. D., entre as páginas de # 276 & 277, ela cai na 

palavra de # 123. 

   Tudo certo? 

   Todos estão os acompanhado o raciocínio? 

   Agora, minha gente, vejamos a coisa toda pelo prisma 

total do que temos em mãos, assim... 

- 165 (ida) + 123 (volta) + 276 + 277 (o # das 

páginas em Estudo!) + 7 (o # do mês, julho, em 

Estudo!) + 1 (o # do Ano I desta Edição, em Estudo!) 

= 849. 

   Que podemos Decifrar assim... 

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

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

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

IX (Vivaldo P. S. Filho). 

_________ 

   Como vimos acima, a situação-chave começa a se 

ajustar de maneira: Numérica, Literária & Editorial, 

com o que temos dito no decorrer de vários de nossos 

Livros (virtuais), mas será interessante que sigamos 

adiante, fechado o Esquema...  
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   _________ 

   Enquanto, nos # 8 & 9 teremos o # 17: 

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

S. Filho (São Luis IX). 

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

Filho (São Luis IX). 

 

_________ 

   Mas, temos o # 6 (uma vez sendo encontrado pela 

conversão do outro emblemático # 9, pelos motivos que 

já conhecemos de Livros mais recentes!) ... 4: O exato 

ano de (19) 64, do nascimento de Vivaldo P. S. Filho 

(São Luis IX). 

   E assim sucessivamente, em toda a Obra de Allan 

Kardec & Francisco C. Xavier!! 
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___________ 

A marca do Cristo está presente em cada passo 

de nosso esforço Evangélico. 
 

Pois, que vejam os que têm olhos para ver. E 

que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. 
 

Esta é a mensagem Cristã para todos nós, em 

qualquer denominação religiosa que estejamos, 

já que o Senhor abraça-nos a todos e a todas, 

sem qualquer distinção que possa macular a Lei 

de Amor, Justiça, e de Caridade, de Deus!... até 

porque qualquer um de nós, como herdeiros dos 

Universos, onde quer que estejamos, sempre 

poderemos ajudar na Evolução dos Mundos, pois 

a tarefa de construir para o bem geral realmente 

é de todos (as) nós, cada um com a sua cota de 

compressão e entendimento das Leis Universais, 

quando sabemos que a Verdade se espalha e se 

multiplica de infinitas maneiras. 
 

No mais, tudo é uma questão de utilizarmos o 

bom-senso e a razão, pois somente o tempo se 

encarregará de trazer novas claridades a todos, 

indistintamente. 
 

Se bem que “tempo”, na atualidade, é um luxo 

que realmente não temos. 
 

16- Você se acha um homem corajoso? 

(Risos da Mentora). 

R- Com certeza, não.  
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Pois até mesmo diante de uma pequena baratinha, 

chego a me tremer de medo. 

Perdoem-me os amigos leitores, mas creio que por 

razão de minha humilde resposta, os psiquiatras 

de plantão da Doutrina Espírita haverão de me 

considerar um tanto conflituoso (risos novamente 

da Mentora!), supondo, eles (as), que eu haveria 

de estar era me crendo um verdadeiro herói das 

fantásticas histórias do cinema e dos quadrinhos, 

por exemplo. Embora, devamos esclarecer aos 

irmãos e irmãs de crença que muitos dos médiuns 

encarnados no mundo terreno, por uma questão 

de índole, acabam por se arrojarem de maneira 

extraordinária nos subterrâneos temerosos do 

Plano Espiritual, quando em atividades de socorro, 

resgate, e /ou assistência a algum companheiro de 

doutrina mais desavisado que, vira e mexe, acaba 

por se arrojar em contendas aterrorizantes com 

determinadas Entidades das sombras, ou então 

com algum zeloso companheiro de atividade cristã 

(risos) que esteja lhe entravando (tentando lhe 

evitar!) a própria marcha de queda-livre para os 

infernos inimagináveis, por eles mesmos. (Risos). 

Sem contar que quando eu estava servindo ao 

Exército Brasileiro, ainda a condição de recruta, 

uma das primeiras recomendações que recebi de 

um dos oficiais de plantão, foi que eu, e os demais 

do meu grupo de estudo militar, já que 

estávamos em adestramento inicial, sempre me 
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afastasse dos “heróis”, pois, geralmente, eram eles 

os primeiros a morrer em combate. (Risos). 

Um pouco de graça, ou risos, claro que não faz mal 

a ninguém, você não acha, minha querida 

Veneranda? 

Mas voltando ao assunto sério, em relação aos 

vôos, nem sempre por paragens verdejantes do 

Mundo Maior, que muitos de nós medianeiros 

realizamos em determinadas incursões ao Mundo 

Desconhecido dos Espíritos, fui testemunha ocular, 

pela mediunidade, de uma situação das mais 

tristes e mais impressionantes que eu mesmo já 

tive a oportunidade de vivenciar nestes quase vinte 

anos de atividade mediúnica ininterrupta, quando, 

nesta última madrugada, do dia 22 de fevereiro 

de 2015, pude me perceber numa localidade do 

plano espiritual que atendia a Espíritos em 

sofrimento e muita dor, creio que, particularmente, 

aquelas Entidades que acabaram de desencarnar 

por conta de acidentes automobilísticos, ou 

uma situação de extremo-impacto. 

Pois bem, quando eu me posicionara bem defronte 

de um jovem rapaz, de seus aproximados 20 anos 

de idade, fui, repentinamente, tomado por suas 

intensas dores, como se toda a violência que o 

havia acometido, antes de sua desencarnação, 

passasse repentinamente para o meu próprio e 

insignificante corpo-astral. 
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Meu Deus! Eu não pensava que poderia haver tanta 

dor no Universo.  

O que eu senti, foi mais ou menos como se cada 

parte de meus ossos (do meu corpo inteiro!) 

estivesse se partindo aos pedaços, e ainda me 

sentido a mesma condição da dor suprema e 

terrível de toda a desarticulação de meu esqueleto, 

rachadura por rachadura, assim como se sentia o 

Espírito enfermo diante de mim... 

Foi então, que, naquele instante de terrível 

experiência Espiritual, fui tomado de profunda 

misericórdia e compaixão por ele e por todas as 

pessoas que partiram do nosso mundo carnal em 

condições semelhantes ou análogas.  

Orei piedosamente, pedindo ao Deus Todo-

Misericordioso que me retirasse todo aquele 

sofrimento, e que encaminhasse a sua bondosa 

Assistência Paternal a todos que sofrem e gemem 

de dor. 

Até então, eu nunca imaginei poder algum ser 

humano sentir tamanho sofrimento. E só não perdi 

os meus sentidos de todo, pelo fato de estar sendo 

acompanhado naquele momento por abnegados 

Benfeitores desencarnados. 

De repente, me senti retornando ao corpo físico, 

mas ao abrir os meus olhos (que imaginei não 

terem sido fechados, tamanha a realidade do 

fenômeno espiritual!) ainda fiquei com a torturante 

impressão de estar sendo literalmente triturado 
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(esta é a palavra correta!), em pedacinhos de 

corpo espiritual. 

Por esta ocorrência, passei a perceber melhor, pelo 

menos nesta atual encarnação, o que realmente 

André Luiz (por Chico Xavier) tenta nos lecionar, 

quando afirma que estas entidades em sofrimento 

moral e de dor profunda, saltam verdadeiros gritos 

lancinantes, de inimaginável compreensão para os 

homens encarnados na Terra. 

E assim, meus irmãos, a gente vai levando a vida, 

procurando cumprir a nossa modesta tarefa como 

médium de Jesus Cristo. 

17- À primeira vista, quem nos vê e estuda 

neste bate-papo muito descontraído, segundo 

o pensamento da maioria dos adeptos do 

Espiritismo, poderá até mesmo pensar que 

você está sendo, um tanto, “íntimo demais” com 

uma Entidade Superior, o irmão não acha? 
 

Não que eu esteja me incomodando, mas seria 

muito salutar para o nosso despretensioso 

estudo, como também bastante instrutivo, que 

desse a sua opinião em torno desse assunto, 

inclusive passando para os leitores amigos qual 

a sua percepção acerca de nossa Identidade 

Espiritual, pelo menos neste momento. 

 

R- Muito bem pensado minha doce criança!... 

Sim, pois é dessa forma mesma que lhe vejo, 

aliás, como a da maioria dos Mensageiros da 
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Vida Maior que se comunicam comigo, não 

necessariamente no que toca ao corpo espiritual, 

mas segundo a natureza íntima de suas próprias 

personalidades. 
 

Curiosamente, enquanto uma boa parte dos 

espíritas, pelo menos os mais sisudos, crê que 

os são tão carrancudos 

quanto eles mesmos, na realidade, essas 

generosas Entidades da Luz, que representam a 

verdadeira alegria e a luminosa ternura da Vida 

Espiritual Perfeita, são muito brincalhonas e 

delirantemente espirituosas. 
 

Aliás, quem foi que alardeou por aí que Allan 

Kardec e/ou Chico Xavier, que são os maiores 

representantes de Nosso Senhor Jesus Cristo na 

Doutrina dos Espíritos, teriam sido pessoas de 

personalidade pesada, ou então, criaturas de 

rostos tensos e coração endurecido?! 
 

Quem tiver estudado alguma coisa da vida deles, 

reconhecerá que, ambos, sempre foram pessoas 

muito alegres e dadas ao carinho e à ternura, 

obviamente que desconsiderando os momentos 

naturais de tensão da sua vida cotidiana, 

principalmente no que diz respeito ao trato com 

os demais espíritas (risos), que, por si só, já 

acarretam muita dor de cabeça, tanto nos 

Benfeitores da Vida Maior, quanto nos ou nas 

companheiras de Doutrina Espírita, sempre bem 

intencionados em fazer clarear alguma luz na 
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vida dos retardatários cristãos, de uma maneira 

geral. 
 

Precisamos, de uma vez por todas, deixar de 

lado a cultura da “cara-fechada”, que na maioria 

das vezes não passa de muita bossa entre 

aqueles irmãos (ãs) que primam mais pelas 

aparências do que pela sua verdade íntima, 

aquela que normalmente procuramos esconder 

dos demais (com medo das criticas!... Risos). 
 

Nestes casos, sim, cremos que seria de bom tom 

procurar uma assistência clínica na área da 

terapia analítica. 
 

À bem da verdade, de nossa parte, cremos que 

uma ducha de boas gargalhadas num assistir de 

filmes de Mazzaropi, por exemplo, já lhes 

trariam grandes benefícios à própria alma 

enferma. 
 

Por outro lado, alguém já viu alguma imagem de 

Anjo com cara amarrada?  
 

Particularmente, eu nunca vi. (Risos). 
 

Quanto à sua imagem astral, já a percebi em 

aspectos variados, desde com uma tormentosa 

imagem perispiritual draconiana, como um 

verdadeiro vampiro de Além-Túmulo, quando 

você mesma havia se transfigurado diante da 

minha clarividência, com a intenção de me 

colocar a par das suas diversificadas existências 

fora de nosso sistema solar, outras vezes como 
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uma verdadeira Madona Celeste, não deixando 

escapar a própria aureola de formosa santidade, 

porém, de um tempo para cá, tem se me 

apresentado num corpo espiritual de uma jovem 

mulher, com característica muito suave e terna, 

passando-me a impressão de que eu estaria 

defronte de uma encantadora fada madrinha dos 

desenhos de Walt Disney, ou antes, de frente 

com uma linda e cariciosa princesa de luz 

sublime, embora todo o seu esforço em se 

tornar, para os meus olhos deslumbrados pela 

emoção, tão humana quanto cada um de nós 

sobre a face do mundo passageiro. 
 

(Agora, o sorriso é de nossa Veneranda). 
 

Outra coisa importante que devemos observar, 

é o tipo de linguagem, ou estilo, que eu estou 

me utilizando para materializar não só o seu 

pensamento como o de meu próprio Espírito (na 

personalidade passada de São Luis), pois devo 

explicar aos amigos leitores (as) que, em 

verdade, estou me esforçando ao máximo para 

“representar” esta cena teatral, por assim dizer, 

da maneira menos formal possível, pois seria 

extremamente cansativo para vocês se, por 

acaso, eu passasse a me expressar com uma 

linguagem do século XIII, quando estamos em 

pleno século XXI. 
 

Lembro-me muito bem, quando, há cerca de três 

anos atrás, a querida Benfeitora se apresentou 
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pela primeira vez à minha própria clarividência 

mediúnica, solicitando de minha parte que eu 

procurasse transmitir os comunicados de Além-

Túmulo numa linguagem o menos formal 

possível, obviamente que preservando a natural 

elevação moral das Entidades que haveriam de 

psicografar por meu intermédio. 
 

Acredito que todos poderão notar nos nossos 

Livros anteriores, que a maioria dos 

comunicados que versa de moral elevada e 

religiosidade, tanto quanto de filosofia, deixaram 

a desejar nesse aspecto, ou seja, não consegui, 

de todo, realizar o desejo de nossa estimada 

Mentora, pois, creio eu, que ficaram numa forma 

de linguagem mais erudita, apesar de meu 

esforço para realizar o contrário, a despeito das 

naturais revisões de redação, por exemplo, que 

haveriam de necessitar no futuro... 
 

Em relação a isso, os meus Amigos Espirituais 

têm me informado que o meu perispírito (que 

poderá ou não ser atestado por outros médiuns 

clarividentes!!) traz em sua intimidade algumas 

características especiais, no que toca a 

disposição, quase que automática, de se 

apresentar como nas existências anteriores, com 

fisionomia, linguagem, gestos, e tudo o mais, 

embora ainda eu não tenha me deixado 

surpreender, de todo, com estas inusitadas 

manifestações da minha alma milenar. 
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Para efeito de estudo doutrinário, os nossos (as) 

Benfeitores Espirituais tem me possibilitado 

perceber pela visão transcendental que a nossa 

aura, sob determinadas condições e 

circunstâncias, é ou será capaz de tornar-se 

não somente muito volátil em sua plasticidade (o 

que possibilitaria os variados fenômenos de 

materialização e de transfiguração), como 

também com características diversificadas na 

sua constituição fisioquímica, quando, inclusive, 

temos tido a oportunidade de vê-la projetar-se 

em forma de poderosos raios de força 

eletromagnéticos, capazes de perfurar (ou de 

arrobar..., este pode ser um termo muito bem 

empregado nesta situação!!) o corpo espiritual 

mais “endurecido” do mundo astral inferior, e, 

talvez, os das Esferas mais elevadas, e isso nós 

vimos nitidamente pela nossa visão espiritual, 

num fenômeno quase físico, além, e muito 

particularmente, de poder projetar verdadeiras 

labaredas flamejantes, como se estivéssemos 

ardendo em pleno fogo-vivo, a condição de um 

verdadeiro homem-chama (esta, também, foi 

uma outra ocorrência mediúnica que atestamos 

recentemente). 
 

Contando assim, de maneira tão simplificada, 

parece até que estamos na frente de nossos 

televisores e prazerosamente assistindo algum 

daqueles maravilhosos episódios da clássica 

série de TV norte-americana dos anos 60, 
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“Jornada nas Estrelas” (Star Trek), ou então, 

algum dos surpreendentes filmes da série 

animada de Hanna-Barbera dos anos 60, “Os 

Quatro Fantásticos”, evidentemente que esta 

nossa vivencia transcendental ocorreu numa 

situação bem mais realista que aquelas vividas 

pelo comandante James T. Kirk e pelo seu 

imediato Sr. Spock. 

   

Segundo os meus Instrutores, essas específicas 

manifestações de nossa aura magnética, são 

utilizadas, por eles mesmos, em situações 

diversas... da vida social, da comunitária e da 

terapêutica das atividades Entre os Dois Mundos, 

com possibilidade de atuação bem direcionada 

em casos restritos de combate e, também, na 

defesa dos potentes geradores de força 



                    Livro # 5: “A Reenc. Progr. & Múltipla São Luis IX” – Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 

 279 

Ed. e-book: 
2015-22 
 

nuclear (limpa) que estão subordinados aos 

Ministérios da Defesa e do Controle de 

Epidemias, da Cidade Espiritual “Nosso Lar”, que 

atuam sobre a face do mundo carnal e em suas 

dimensões mais próximas, não somente na 

região geográfica do Brasil como em outras 

localidades do planeta, tanto para baixo como 

para cima, geograficamente falando, já que os 

Mundos Elevados podem estar, espacialmente 

falando, em margens indeterminadas de planos 

espirituais por enquanto inabordáveis para a 

maioria de nós todos, apesar de mentalmente se 

encontrarem bem ao nosso lado (este tipo de 

usina nuclear de dimensões inimagináveis para 

os seres encarnados na Terra, nos foi possível 

visualizar de maneira muito positiva e próxima 

de nossa realidade física, quase que na nossa 

região terrena, embora no subsolo da Terra). 
 

Como Chico Xavier costumava afirmar aos seus 

amigos mais próximos, quando encarnado entre 

nós: “Não fazemos idéia de como seja 

realmente o Mundo Espiritual”. 
 

As nossas Revelações pessoais não teriam 

sentido algum se não estivessem endossadas 

pelos nossos zelosos Instrutores Espirituais, que 

nos dirigem as faculdades mediúnicas e nos 

esclarecem sempre de que toda promoção do 

Espiritismo, seja ela sob o aspecto religioso, 

filosófico, e/ou científico, será sempre uma obra 

de benemerência dos Guias da Humanidade, 
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pois toda e qualquer a atividade mediúnica bem- 

intencionada se subordina às diretrizes do Mais 

Alto. 
 

Portanto meus amigos! As grandes “surpresas” 

ainda estão por vir. Cremos que, por enquanto, 

só recebemos as informações dos Benfeitores 

desencarnados, mesmo pelo nosso querido 

Chico Xavier, para contar aos nossos pequenos 

bebês, durante o ninar. (Risos). 
 

18- E falando em “surpresa”, de que forma você 

reagiu acerca da Revelação de que até mesmo 

as obras cinematográficas de Hollywood, USA, 

estão repletas de informações decididamente 

subordinadas ao Controle das Altas Esferas do 

Mundo Maior, tendo como evidência lógica e 

racional o episódio de # 10 (o dia do seu 

nascimento), que foi intitulado o Brasil como... 

“REINADO DO TERROR” (REIGN OF TERROR), 

da primeira e única temporada do seriado da TV 

norte-americana, de 1966-67: “O Túnel do 

Tempo” (THE TIME TUNNEL), criado pelo 

muito considerado produtor... IRWIN ALLEN, 

quando, neste exato episódio, narra uma 

“ficção-científica” de dois (2) viajantes do tempo 

que aterrissam na França, em plena Revolução 

Francesa, quando imediatamente se vêem em 

vias de assistir a decapitação da rainha Maria 

Antonieta, numa conexão milimétrica, podemos 

também dizer miraculosa, entre o que os seus 
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Autores Espirituais relataram na obra... “SÃO 

LUIS IX” (EM 3 VOLUMES), de que Maria 

Antonieta se encontra atualmente reencarnada 

no Brasil, e os seus dados ATUAIS-pessoais de 

nascimento, que se encontram, por assim 

dizer, entranhados na mídia de DVD que traz o 

episódio em questão? 
 

R- Posso lhe assegurar que a surpresa me 

abalou profundamente, pois eu jamais poderia 

prever tal ocorrência tão bem articulada pelas 

mãos generosas dos prepostos do Senhor, como 

a confirmar, e de maneira incontestável, de que 

somos, sim, diariamente agraciados pelas Forças 

Superiores, isto, no que toca à nossa humilde 

tarefa junto ao Consolador Prometido por Jesus, 

e em relação aos meus singelos serviços 

mediúnicos. 

____________ 

   Nota do médium em 20/01/2022: Vale a ressalva de 

que a Decifração que fizemos à época foi a partir de uma 

mídia de DVD que traz este específico episódio (10) com 

qualidade de TV, visto que as imagens (registros) que 

nos utilizamos foram capturadas originalmente por uma 

transmissão da televisão, por uma cópia em DVD, e não 

num DVD original, de fábrica, e por isso que uma outra 

investigação deverá ou poderá vir a ser feita a partir de 

uma mídia original, de fábrica, claro que respeitando 

a data-limite de 2015, quando da publicação (virtual) do 

Livro... “São Luis IX”, por uma questão de segurança 

científica!! 
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____________ 

 

“Na série Tony Newman (James Darren) e Doug Phillips (Robert 

Colbert) são dois cientistas que trabalham para o governo no projeto 

super-secreto Tic-Toc. 

Trata-se de uma máquina que pode transportar qualquer pessoa ou 

objeto através do tempo. O Túnel do Tempo foi construído no subsolo do 

deserto do Arizona e para provar a um Senador que o projeto não é um 

desperdício do dinheiro público, Tony, seguido de Doug, entra no Túnel e 

é transportado ao passado. Mas, o Túnel ainda não tinha sido testado e 

seus colegas, Dra. Ann MacGregor (Lee Meriwether), Dr. Raymond 

Swain (John Zaremba) e General Kirk (Whit Bissell), descobrem que a 

máquina não tem força suficiente para trazê-los de volta. Resta a Tony e 

Doug serem transportados de uma época a outra, seja passado ou 

futuro, até que possam ser trazidos de volta ao seu próprio tempo. O 

único elo de ligação dos dois cientistas e seus colegas é a tela do Túnel, 

capaz de captar as imagens da época em que Tony e Doug estão 

vivendo. Assim, os dois vivem momentos históricos e ajudam figuras 

importantes do passado a escrever seus nomes na história.”                            

(Fonte: Internet). 
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____________ 
 

Os dados impressionantes que encontramos 

foram os seguintes: 
 

- EPISÓDIO # 10, “REINADO DO TERROR”:  
 

- Números que aparecem no contador digital 

da tela, quando dou pausa no exato momento 

em que, nesse episódio, se menciona pela 

primeira vez o nome da Rainha Maria Antonieta:  
 

- 2 (4) 

- 1 (6) 

- T: 0:07:20 
 

Vejamos... 
 

- Na soma de: 2 + 4 + 1 = 7.  
 

- O mês (7) de nascimento de Vivaldo P. S. 

Filho (São Luis IX). 
 

- Na soma de: 4 + 6 = 10.  
 

- O dia (10) de nascimento de Vivaldo P. S. 

Filho (São Luis IX). 
 

- Na junção dos # 6... & 4, temos... O exato ano 

de (19) 64, do nascimento de Vivaldo P. S. 

Filho (São Luis IX). 

_______ 
 

- No T (tempo): teremos o 7 + 2 = 9. O exato 

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX) concluiu pela 
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sua mediunidade, a rigor, aquela que foi a sua 

primeira obra psicográfica, “MENSAGENS DE 

ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, em 

Homenagem ao Livro... “VOLTEI”, Irmão Jacob 

(por Chico Xavier/pela Editora da FEB). 

____________ 

   Nota do médium em 20/01/2022: Uma vez tendo 

sido, à época da 1ª. Versão do Livro de # 5, acessado 

essa parte oculta dos dados-chaves acima, que fazem 

parte do controle de tempo do meu aparelho de DVD 

(não profissional) que faz a contagem do tempo do filme, 

por exemplo, vamos ver agora estes mesmos dados por 

um outro prisma, para vermos se a coisa de desenvolve 

de uma maneira que os fatos & dados da Decodificação 

continuem seguindo por um mesmo curso, o da VOLTA 

de , por exemplo, até porque Luis XVII, 

filho de Maria Antonieta, foi uma de suas encarnações 

futuras... 

- EPISÓDIO # 10, “REINADO DO TERROR”:  

- Números que aparecem no contador digital da tela, 

quando dou pausa no exato momento em que, nesse 

episódio, se menciona pela primeira vez o nome da 

Rainha Maria Antonieta:  

- 2 (4) 

- 1 (6) 

- T: 0:07:20 

   Então, um primeiro momento teremos os # 1 & 7, o 

mesmo que o # 17. 
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   Temos acima... o Esquema-CHAVE... 

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

S. Filho (São Luis IX). 

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

Filho (São Luis IX). 

_______ 

   E mais... 

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

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

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

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

_______ 

   Como podemos verificar, a coisa toda se apresenta de 

maneira surpreendente!! 

_______ 

   Mas, e o elemento de # 2 restante, que parece algo 

isolado ou perdido em meio aos demais? 

   Nada disso, visto que a Rainha Maria Antonieta, mãe 

de Luis XVII, ele uma das vidas futuras de São Luis IX 

(Vivaldo P. S. Filho), nasceu no dia de # 2...  

_______ 

   Enfim, dando ensejo para que outros irmãos (ãs) de 

crença, ou não, venham se juntar ao nosso trabalho para 

que façamos valer a . 

____________ 
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Confirmando assim, ou pelo menos sugerindo o 

que os Autores Espirituais da obra... “SÃO LUIS 

IX”, afirmam: A rainha Maria Antonieta se 

encontra atualmente reencarnada no Brasil. 

____________ 

   Nota do médium em 20/01/2022: Evidentemente, 

que esses dados de agora servirão como a base para 

que outras Decodificações sejam feitas a partir deste 

mesmo episódio (10), especializando o trabalho 

que apenas foi pincelado à época. 

____________ 
 

Outra coisa bastante interessante para o nosso 

Estudo de agora, é que a gigantesca Usina 

Nuclear de Força Limpa, a qual narrei um pouco 

mais atrás, onde pude observar detidamente 

pela minha visão clarividente, no subterrâneo do 

Brasil, também serve de apoio Técnico para que 

determinadas Entidades Superiores, ou outros 

trabalhadores desencarnados e encarnados, sob 

a direção do Mais Alto, possam fazer viagens do 

tempo (futuro e/ou passado), e de acordo as 

suas tarefas programadas pelos Agentes da Luz. 
 

Segundo o querido André Luiz (Espírito), por 

meu intermédio:  
 

- Até que o Espírito, em si mesmo, possa chegar 

lá, com força suficiente de propulsão que rompa 

a barreira da luz e do tempo, terá de se 

submeter às Tecnologias de ponta dos diversos 
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Centros de CIÊNCIA da Vida Maior, espalhados 

pelos ilimitados mundos do Infinito”. 

 

19- Dando prosseguimento a esse Estudo, que 

é um dos mais surpreendentes da Literatura 

mediúnica e científica do mundo terreno, 

particularmente no que se refere aos casos 

comprovados de , já que o que 

trazemos aqui pode-se assegurar de que se trata 

não apensas de evidências ocasionais, pontuais, 

ou esporádicas, mas de um impressionante 

acervo de números, datas, imagens, e breves 

equações, que, todas jutas, formam um só 

“colar” de provas inquestionáveis em torno de 

algumas das reencarnações passadas de Vivaldo 

P. S. Filho, dando ênfase para a Missão do 

Espírito de São Luis de França desde épocas 

remotas da civilização terrena, se possível, por 

favor, nos apresente mais alguns episódios 

dessa intrigante Reencarnação Múltipla, quando 

o querido amigo, após ter voltado ao solo da 

Terra como rei , reencarnou na condição 

de um de seus descendentes, o pequeno príncipe 

Luis XVII de França, o segundo filho da Rainha 

Maria Antonieta, que veio a desencarnar aos 10 

anos de idade, segundo a Enciclopédia Britânica: 

vítima de uma tuberculose, em decorrência das 

más condições da prisão na Torre do Templo, em 

Paris, França... 
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R- Minha Irmã! Apesar de me encontrar em vias 

de desencarnar (de tanto susto!), vou procurar 

me recuperar de tamanha emoção, decorrente 

desses sobressaltos emocionais e fazer o maior 

esforço possível para ser o mais claro que possa, 

dentro da narrativa científica, e quase nada 

romântica, a que estou subordinado, por força 

da missão do Livro: “SÃO LUIS IX”. 
 

Como vemos, os Agentes da Luz, dentro de 

determinados limites que são impostos pela 

própria Lei de Ação e Reação, quando atraímos 

ou repudiamos determinadas forças psíquicas 

que estão a nossa volta, procuraram tecer uma 

rede de acontecimentos, meio ficção-científica 

(em forma de lendas) e meio fatos-verídicos, 

embora o caráter romanceado das circunstâncias 

da época. 
 

Isto ocorrendo, neste mesmo episódio de # 10, 

“REINADO DO TERROR”, do épico seriado... O 

Túnel do Tempo, quando o seu produtor, IRWIN 

ALLEN, conseguiu maravilhosamente criar um 

ambiente propício no qual as Entidades 

Superiores da Codificação Espírita pudessem nos 

transmitir, em tempo oportuno, como acontece 

agora, mais uma de nossas reencarnações, 

somente que subordinada a uma obra de 

Hollywood, USA, que está em perfeita sintonia 

com o que de mais novo existe no campo da 

Mecânica Quântica, por exemplo, embora tenha 
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sido produzida na segunda metade da década de 

1960. 

  

Luis XVII (no século XVIII) & Vivaldo P. S. Filho (nos anos                      

de 1970, no século XX) 

 

Pois bem, ficamos sabendo que ao mesmo 

tempo em que transitávamos no corpo fisiológico 

do grande químico francês , 

já nos preparávamos para nos tornar partícipes, 

mesmo que num curto espaço de tempo, dez 

(10) anos apenas, do conflito familiar e político 

que gerou a triste ocorrência da “bastilha”, 

quando Lavoisier (o São Luis IX reencarnado) 

VOLTARIA como filho de Maria Antonieta, 

nascido Luis XVII, em Versailles, França, à 27 de 

março de 1785, vindo a desencarnar, em Paris, 

França, à 8 de junho de 1795, numa quase 

imediata reencarnação, embora a morte carnal 
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de Lavoisier tenha ocorrido em 8 de maio de 

1784, em Paris, França, e, vejam só, também 

“decapitado” pela Revolução Francesa, da 

mesma maneira que seus pais na sua nova 

encarnação. 
 

Seguindo o raciocínio da obra original, como foi 

apresentada pelos seus Autores Espirituais, 

André Luiz, Hernani G. Andrade & Canuto Abreu, 

observemos que se de um lado da extremidade 

reencarnatória (da “quase” reencarnação 

múltipla), Lavoisier estava casado com Marie-

Anne Pierrette Paulze, a reencarnação 

passada de Maria Francisca, que também 

participa da “Bíblia Sagrada” na personagem de 

Tamar, do outro lado da ponta ele retornava ao 

seio da França carnal, nada mais nada menos do 

que como filho de Maria Antonieta, a encarnação 

passada da Dra. Rosí d´Portilho (Psicóloga e 

Terapeuta Universalista, que reside atualmente 

no sul do Brasil), que, por sua vez, havia 

ilustrado a “Bíblia Sagrada” na personagem de 

Raabe, ambas as figuras femininas que fazem 

parte da Genealogia do Cristo (como 

apresentada pelo Evangelista São Mateus, em 

1:1-17), da maneira como a personagem de 

Lavoisier, quanto a de Luis XVII, que foram as 

reencarnações do rei Luis IX de França (os 

detalhes desse intricado, quão maravilhoso, 

conjunto de equações-chaves que configuram as 

reencarnações matematicamente programadas 
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das quatro (4) mulheres da Bíblia, em singular 

conexão com a Missão Espiritual de São Luis IX 

e que fazem parte do Esquema Superior para a 

Nova Genealogia do Cristo para o Quarto (4º.) 

Milênio da Era Cristã, poderão ser acessados na 

obra original: “SÃO LUIS IX”). 
 

Que curioso não?!  
 

Os fatos (e as “fotos”!) históricos se encaixam 

e se encadeiam de forma surpreendente, não 

deixando de anotar a maravilhosa menção da 

Genealogia do Cristo, em Mateus, exatamente 

do Capítulo 1, dos versículos 1 ao 17. 
 

Quando teremos: 
 

- 1 + 1 + 7 = 9. O exato mês (9) de setembro, 

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

concluiu pela sua mediunidade, a rigor, a sua 

primeira (1ª.) obra psicográfica, “MENSAGENS 

DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, em 

Homenagem ao Livro... “VOLTEI”, Irmão Jacob 

(por Chico Xavier/pela Editora da FEB). 
 

Não deixando passar de anotar que este primeiro 

Capítulo de São Mateus, sobre a Genealogia 

de Jesus, é apresentado em 17 versículos: O 

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

de Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX), no século 

XX. 

_______ 
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E para nos deixar, a todos, mais assustados 

ainda, vejamos o que encontramos, mais a 

frente, neste episódio de “O Túnel do Tempo”, 

na seguinte marcação do aparelho de TV, 

somente pausado no exato instante em que 

entra na cena ficcionista, uma figura real da 

História da Humanidade, e muito especialmente 

na da Terceira Revelação: Napoleão Bonaparte! 

Que todos nós sabemos, pelo menos os espíritas 

mais dedicados ao estudo das obras de Chico 

Xavier (neste caso, o... “Cartas e Crônicas”, 

Capítulo # 28 – 2 + 8 = 10 –, exatamente, não 

somente o # deste episódio de “O Túnel do 

Tempo”, como o dia do nascimento de Vivaldo 

P. S. Filho/São Luis IX), Kardec & Napoleão, pelo 

Espírito Humberto de Campos/pela Editora da 

FEB, que fora designado pessoalmente pelo 

Cristo para promover na França de seu tempo a 

Mensagem do Consolador: 
 

- Exatamente, na primeira e única participação 

do personagem Napoleão Bonaparte, quando 

o pequeno jovem, neste caso, Luis XVII, era 

clandestinamente colocado numa embarcação 

que estava sob o seu comando, de tenente da 

guarda francesa (a seqüência é sincronicamente 

perfeita): 
 

- 2 (4) 

- 5 (6) 

-T: 0:43:28 
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Vejamos se isto não é um verdadeiro milagre de 

Deus? 
 

- Temos (acima): 4 + 6 = 10. O dia (10) de 

nascimento de Vivaldo P. S. Filho (São Luis 

IX). 
 

- Temos (acima): 2 + 5 = 7. O mês (7) de julho 

de nascimento de Vivaldo P. S. Filho (São 

Luis IX). 
 

- T (tempo): 4 + 3 = 7. O mês (7) de julho de 

nascimento de Vivaldo P. S. Filho (São Luis 

IX)... E ainda: 2 + 8 = 10. O dia (10) de 

nascimento de Vivaldo P. S. Filho (São Luis 

IX). 
 

- Juntando os dois números-CHAVES 10 + 7 = 

17 (príncipe Luis XVII). 
 

As evidências que vimos acima, por si só já 

seriam suficientemente fortes para que os sérios 

investigadores da reencarnação se mostrassem 

favoráveis ao que estamos a relatar sobre as 

ocorrências Reveladoras que nos chegam do 

Mais-Além, como forma de ilustrar, um tanto 

mais, , 

mesmo que de uma maneira muito simplória, 

visto que outros certamente poderão os ajudar 

com os seus estudos e pesquisas!! 

_______ 
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Entretanto, continuemos com mais alguns dados 

sobre a nossa Reencarnação Programada na 

Personalidade de Luis XVII, que haverão de 

deixar a todos de “queixo caído”: 

   

 

- Data de nascimento de Luis XVII: à 27 de 

março (3) de 1785.  
    

Somemos todos os números: 2 + 7 + 3 + 1 + 7 

+ 8 + 5 = 33.  
 

- 3 + 3 = 6.  
 

Ou seja, o mês (6) de junho, do ano de 2012, 

quando Vivaldo P. S. Filho, a rigor, dá início à 

sua primeira tarefa psicográfica, com a recepção 

da obra... “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, 

por Espíritos Diversos, em Homenagem ao Livro: 

“VOLTEI”, Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB). 
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Vivaldo P. S. Filho (anos de 1970). 

   

Príncipe Luis XVII (século XVIII). 
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Vivaldo P. S. Filho (esquerda) & Luis XVII (direita). 

   

Luis XVII (esquerda) e Vivaldo P. S. Filho (direita). 

Estas podem não ser as melhores IMAGENS, as que poderiam 

produzir a prova da reencarnação, porém os quadros aparentemente 

capturados de maneira natural, por si somente, sugerem uma 

investigação em torno da natureza do trabalho em apresentação, com 

a característica de abas as figuras (do passado e do presente) 

apresentarem talhes faciais muito parecidos um com o outro. 

Bezerra de Menezes (Espírito) 

Fonte das fotos: Arquivo pessoal de Vivaldo P. S. Filho e na Internet. 
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- Data de morte de Luis XVII: 8 de junho (6) 

de 1795.  
 

Somemos todos os números: 8 + 6 + 1 + 7 + 9 

+ 5 = 36.  
 

- 3 + 6 = 9.  
 

Temos aqui, o contraponto do que acabamos 

de verificar logo antes!! 
 

Ou seja, o mês (9) de setembro, do ano 2012, 

quando Vivaldo P. S. Filho concluiu a sua 

primeira tarefa psicográfica, com a recepção da 

obra... “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, 

por Espíritos Diversos, em Homenagem ao Livro: 

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

_______ 

Será que compreendemos bem a significação 

dessa obra da Espiritualidade Superior: “São 

Luis IX” (EM 3 VOLUMES)?!! 

_______ 

Mas as provas da Matemática Reencarnatória, de 

que o rei Luis IX de França voltou mais tarde 

na personalidade do príncipe Luis XVII, se 

sedimenta com as seguintes evidências: 
 

- Local de nascimento de Luis XVII: em 

Versailles, França.  
 

- Temos, aqui... A primeira letra de Versailles 

& França: Vivaldo (PS) Filho. 
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   _______ 

- Local de morte de Luis XVII: Paris, França.  
 

- Temos, agora, a primeira letra de Paris & 

França: (Vivaldo) Pereira Filho. 

 

   Mas e o S de... Silva?  
 

   Vejamos:  
 

Tanto em Versailles como em Paris, temos ao 

final a letra S, de: Vivaldo Pereira da Silva Filho, 

sedo então duas letras S (uma letra para Luis 

e a outra para Silva). 

   _______ 

E mais uma vez, pela graça do Bom Deus, 

conseguimos todos juntos, minha Irmã querida, 

DECODIFICAR MAIS ALGUMA COISA DO QUE 

VEM A SER OS CÓDIGOS SECRETOS DE DEUS 

PARA A REENCARNAÇÃO PROGRAMADA DA 

FAMÍLIA REAL DE FRANÇA, NA PÁTRIA DO 

CRUZEIRO, NO SÉCULO XX. 

 

20- E o que tem a nos dizer, sobre os cálculos 

que o amigo acabou de realizar a partir das datas 

de nascimento e de morte, tanto suas como as 

de Luis XVII? 
 

Será que você teria mais alguma surpresa a 

relatar aos nossos leitores (as) mais atentos, e 

de índole um pouco mais investigativa, apesar 
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de este não ser, 

exatamente, a tribuna mais adequada para uma 

quantidade maior de cálculos matemáticos, já 

que isso ficou a cargo dos Autores Espirituais na 

obra original?! 
 

R- Sim, com certeza, temos mais alguns dados 

matemáticos-CHAVES que fornecerão ao nosso 

estudo mais algumas evidentes provas 

aritméticas de que a vida atual de Vivaldo P. S. 

Filho também está entrosada em sincronismo 

perfeito com a sua existência passada, como o 

príncipe Luis XVII de França, assim dando 

continuidade ao Projeto Arquitetado pela Vida 

Maior para a execução das suas tarefas junto ao 

Consolador Prometido, no século XX & XXI. 
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Então... 
 

- Ano de nascimento de Luis XVII: 1785. 

- Ano de nascimento de Vivaldo Filho: 1964. 

- De 1785 para 1964 = 179 anos.  

 

Que nos sugere o seguinte Esquema... 
 

No elemento de # 17..., temos: 
  

- 10: O dia (10) de nascimento de Vivaldo P. 

S. Filho (São Luis IX). 
 

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

   _______ 

E ainda... 1 + 7 + 9 (anos) = 17. 
 

Que nos sugere de VOLTA o mesmo Esquema-

CHAVE..., de sempre!! 
 

- 10: O dia (10) de nascimento de Vivaldo P. 

S. Filho (São Luis IX). 
 

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

   _______ 

Que coisa mais maravilhosa, não?!  
 

Por isso, que se faz necessário que Estudemos e 

Analisemos toda a obra em curso, visto que por 

uma atenta investigação vamos nos esclarecer 

acerca deste tema da ... 
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Mas temos mais alguma coisa: 
 

- Ano de morte de Luis XVII: 1795. 

- Ano de nascimento de Vivaldo Filho: 1964. 

- De 1795 para 1964 = 169 anos. 
 

Que podemos apresentar da seguinte maneira: 
 

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 
 

- 7 (1 + 6): O mês (7) de julho de nascimento 

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

_______ 

 

A Doce Verdade do Cristo... O Amor!! 
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_______ 

    

Chico Xavier & João Batista 

   No Capítulo de # 2, Jesus e o Precursor, iniciado à 

página de # 17 (seria este número de página, dando 

início ao seu Capítulo, alguma ocorrência do acaso? É 

obvio que não!!!...), da obra... “Boa Nova” (por Chico 

Xavier, 3ª. edição especial – 2ª. Reimpressão – pela 

Editora da FEB, de 2008), o Espírito de Humberto de 

Campos deixa sinais inequívocos de que João Batista 

seria mesmo o , quando afirma 

na sua página de # 22: 

___________ 

- 

(o grifo é meu).                                                                            

___________ 
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Uma frase de efeito que nos leva a pensar! – 

Esta reencarnação de João Batista foi Múltipla 

com João Evangelista!! 
 

E o que vemos aqui, com a devida abstração 

feita de minha pessoa muito insignificante, além 

de um simplório médium ainda completamente 

desconsiderado pelo meio Editorial Espírita 

brasileiro, tentando fazer clarear por entre as 

sombras da animalidade humana a Verdade do 

Cristo, pelas bênçãos do Espiritismo libertador e 

solidário? 
 

Esta é a verdade-luz que muitos, infelizmente, 

não querem aceitar, 

. 
 

21- Mediunicamente, sobre este assunto, o 

amigo já se considera satisfeito, e acerca de sua 

Missão na Terra já se sente realizado? 
 

Por favor, seja sincero. (Risos de Veneranda). 
 

R- Minha querida e boa Amiga Espiritual! Sobre 

esse assunto, apesar de reconhecer que ainda 

daria “muito pano pra manga” (como se costuma 

dizer por aqui!), sim, eu estou absolutamente 

satisfeito. Acredito que mais informação seria 

um desgaste muito grande para vocês e para 

mim mesmo, pois não creio que a “cabeça” das 

pessoas esteja preparada para mais revelações 

em torno deste Assunto, o da Reencarnação 

Programada do Espírito São Luis de França, e da 
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sua parentela mais próxima dos séculos XIII & 

XVIII. 
 

Quanto à minha missão espiritual, sei por sua 

própria boca que “estou com os dias contados 

sobre a face do mundo material”, mas enquanto 

eu tiver forças para trabalhar, estudar, e servir 

ao Consolador, aqui estarei procurando fazer o 

melhor dentro de minhas possibilidades muito 

humildes, seja como homem, como médium, ou 

como tarefeiro espírita. 
 

Sinceramente, minha amada Benfeitora! não 

creio-me um homem, por assim dizer, abonado 

pelas glórias do Céu, já que não encontro, em 

mim mesmo, qualificações especiais que 

venham a me facilitar a entrada “franca” e 

“direta” nos Mundos Superiores da Eternidade, 

já que pressinto, por minhas próprias análises e 

conjecturas, em relação à minha personalidade 

muito atabalhoada, que preciso ainda de 

muito trabalho, esforço e sacrifício, para 

que, no momento oportuno de minha partida 

para o Além-Túmulo, os Amigos Espirituais não 

encontrem maiores dificuldades em me socorrer 

a alma enferma e plenamente consciente de 

suas mazelas morais. 
 

Por isso, tenho orado muito aos meus bondosos 

benfeitores espirituais, isso como você mesma 

reconhece, para que não me deixem a sós por 

um só instante, que seja. Pois, me percebendo 
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no plano invisível, em determinadas noites e/ou 

madrugadas, tenho tido a oportunidade de 

atestar que ninguém (mas ninguém mesmo!) 

está ou estará livre de uma queda súbita, que 

seja, invariavelmente, por força de nossa natural 

predisposição para as coisas da matéria em 

detrimento das alegrias perfeitas da gloriosa 

Espiritualidade Feliz. 
 

Mas que fique bem claro que o dia exato de 

nossa volta ao Mundo dos Espíritos, está 

subordinado somente aos desígnios de Deus, 

que, segundo sua Perfeita Onisciência, vela por 

cada um de nós, nos patrocinando mais dias ou 

menos dias, na contagem do tempo de nossas 

múltiplas existências humanas e de acordo a sua 

conveniência, tendo em seus Ministros da Vida 

Eterna os agentes perfeitos para a concretização 

de seus desejos, seja no plano material ou nas 

Incomensuráveis Regiões do Universo Sem Fim.  
 

22- Como você caracterizaria a atual condição 

dos homens de carne, mesmo compreendendo 

que muitos de nossos irmãos e irmãs sediados 

no orbe planetário estão em vias de ascensão 

espiritual, embora estes sejam casos raros 

dentro do contexto da atividade humana da 

Terra, que ainda se mostra muito atrasada em 

relação a outras Esferas de nosso planeta?  
 

R- Sinceramente, vejo com muita preocupação, 

pois no semblante da maioria das criaturas que 
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tenho procurado fixar a minha atenção, com o 

interesse sincero de auxiliar, pela prece mesmo, 

tenho observado muita inconformidade e até 

mesmo muito sentimento de “vingança” ou de 

ressentimento (isso, no mínimo!), como se 

estivessem preparados (as) para, a qualquer 

momento que seja, destilarem nos seus 

esposos, esposas, namorados, e namoradas, 

companheiros e companheiras, amigos e 

inimigos, todo o corcel de cólera que nutrem na 

própria alma. 
 

Sem desejar desmerecer a ninguém, pois trago 

em mim mesmo muita luta pessoal para que não 

me perca no torvelinho de cólera e despeito que, 

cada um de nós, ainda trazemos dentro do 

coração, sentimentos deprimentes gerados em 

disputas terríveis desde épocas recuadas do 

passado humano, mas desejando ser fiel ao 

nosso encontro de agora, já que a Entrevista 

foi titulada por... “Diálogo Franco”, entre mim, 

a senhora, e os nossos leitores amigos (as), 

observo que, de uma maneira geral, as pessoas 

estão cada vez mais ensimesmadas nelas 

mesmas, e profundamente artificiais... 
 

Hoje, você já não sabe mais do que é capaz o 

seu próprio companheiro ou a companheira, 

quando até mesmo vemos filhos (as) vindo a 

assassinar seus pais, e vice e versa.  
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Infelizmente, temos observado pela nossa visão 

psíquica que a maioria das mulheres estão 

insatisfeitas (me perdoem, mas é a verdade!). 

Os homens se sentindo mal-amados. As crianças 

cada vez mais se isolando na frente do 

computador e/ou do celular, sem qualquer 

convívio salutar com os seus pais e irmãos, a não 

ser em raras exceções.  

   

Chico Xavier, Bezerra de Menezes & Yvonne A Pereira. 

E o que podemos dizer a respeito de tudo isso, 

que já não tenha sido motivo de estudo por parte 

dos Benfeitores da Vida Maior (seja pela 

mediunidade ostensiva ou por singelo fenômeno 

de intuição...), por meio de Chico Xavier, Yvonne 

A. Pereira, Carlos A. Baccelli, Rafael A. Ranieri, 

Bezerra de Menezes, J. Herculano Pires, tanto 

como outros diversos Agentes Espirituais por 

intermédio de vários médiuns diferentes?! 
 

A resposta para tudo isso, sempre foi, é e 

continuará sendo o Evangelho de Jesus, já que 
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semeando boas-ações e estudando com carinho 

as luminosas passagens do Novo Testamento, 

cremos que todos haverão de chegar, mais cedo 

ou mais tarde, à felicidade suprema da própria 

alma. 
 

E o Espiritismo está aí, minha gente, como uma 

fonte inesgotável claridades para todos os povos 

e para todas as nações, abraçando a todos e 

comungando com todos os ideais de bondade, 

independente de credo e de crença, de raça e 

nacionalidade, bastando-nos nos esforçar para 

compreender-nos e amarmo-nos uns aos outros 

cada vez mais, como o Cristo nos amou, e nos 

distanciando definitivamente do materialismo e 

do exagerado consumismo, como vemos hoje 

em dia (do ponto de vista do somente “ter” sem 

“repartir”...) o do orgulho e da vaidade, 

procurando viver a vida com aquela simplicidade 

humilde que Jesus nos ensinou. 
 

Não precisamos viver na castidade, sexualmente 

falando, mas precisamos urgentemente nos 

relacionar por sentimento real e verdadeiro, por 

amor ao outro e não às posses dos outros. 
 

Não há necessidade de voltarmos a andar nus 

pelas ruas, tal o indígena primitivo, entretanto 

procuremos consumir apenas o necessário. 

Como diria Chico Xavier, o nosso mestre de 

sempre: - “Para que eu haveria de possuir vinte 

pares de sapatos, se eu só tenho dois pés?” 
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Portanto, minha Irmã e benfeitora querida, a 

vida pode ser muito tranqüila para cada um de 

nós, dentro do esquema invariavelmente agitado 

das grandes cidades e dos grandes centros, mas 

sempre com possibilidades de encontrarmos um 

meio-termo.  
 

Então, pra que complicá-la? 
 

23- Querido São Luis! na sua opinião, que é 

sempre embasada nos postulados da Codificação 

e na sua sintonia com os Guias do Espiritismo, 

os templos de pedra, as igrejas formais, haverão 

de cair no futuro? 
 

R- Amiga! Em uma de nossas obras (a # 4)... 

“CIENCIA DOS ESPÍRITOS – A Revelação do 

Amor”, no seu Capítulo de # 1, o Espírito 

generoso de Dr. Bezerra de Menezes traz um 

estudo muito objetivo em torno do futuro dos 

atuais e futuros Centros Espíritas, estudo este 

muito bem embasado na obra de Allan Kardec, 

não deixando de lado, sob pena de cometer 

um grave pecado doutrinário, o pensamento 

maravilhoso de Francisco C. Xavier, o de que: 

“No futuro não haverá templos de pedra”. 
 

Não sei a quem interessa a disseminação de um 

pensamento ortodoxo de que os espíritas “têm” 

de ir ou frequentar um Centro Espírita para se 

tratar (curar?!). 
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Não estamos, nem eu e nem os nossos Mentores 

Espirituais, insinuando que ninguém vá mais ao 

Centro, pois esta é uma posição que somente 

depende da índole espiritual de cada pessoa, 

entretanto, Allan Kardec foi muito claro ao 

afirmar: 

______________ 

“Aliás, já dissemos que as sociedades não são uma 

condição necessária à existência do Espiritismo; 

algumas se formam hoje e encerram suas 

atividades amanhã, sem que sua marcha seja 

entravada no que quer que seja. O Espiritismo é 

uma questão de fé e de crença. E não de 

associação”. 

 

(“Revista Espírita”, Allan Kardec, ANO VII, JULHO DE 

1864, 2ª. edição, pela Tradução de Evandro Noleto 

Bezerra, pela Editora da FEB, 12/2004).                                       

(O destaque é nosso).                                                  

______________ 
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Por isso, assumimos publicamente que estamos 

com o Espírito Emmanuel (por Chico Xavier), ao 

esclarecer que: “O Templo de Jesus Cristo é 

toda a Natureza”. 
 

Sem contar que Jesus já nos afirmara em sua 

“Boa Nova”, que estaria em qualquer lugar 

onde duas ou mais pessoas estivessem tocando 

em Seu santo nome. 
 

24- De todos os surpreendentes relatos, em 

forma de , que o 

amigo querido tem sido prazerosamente (creio 

eu! Risos...) testemunha mediúnica, por força da 

orientação generosa, quão muito segura, dos 

seus Guias & Mentores, cremos que, talvez, o de 

maior surpresa e o que haverá de causar maior 

impacto na sociedade, como um todo, seja o do 

cantor Elvis Presley ter sido a reencarnação 

do glorioso Espírito do Rei Davi, o profeta 

querido do povo hebreu. 
 

Levantamos aqui este fato, pelo motivo de 

algumas pessoas, levianamente, sem que 

tenham estudado a atentamente a sua obra 

mediúnica, “SÃO LUIS IX”, tem se arvorado na 

condição de pseudo-estudiosos de Espiritismo, 

com a intenção esquisita de desconsiderar o que 

os seus Autores Espirituais, e os demais 

Mensageiros, sistematicamente apresentaram, 

configurando-se, cada um desses pretensos (as) 

“estudiosos” de Espiritualidade, em verdadeiros 
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irresponsáveis companheiros (as) de Doutrina 

Espírita, já que falam de um assunto que não 

conhecem, e emitem vários pareceres baseados 

“unicamente” em suas opiniões pessoais, num 

formal desrespeito aos princípios básicos de se 

fazer Ciência, e Espiritismo. 
 

Não desejando que o amigo se estenda neste 

particular, pois como se diz por aí (e por aqui 

também! Risos...): “Quem tem boca diz o que 

quer”!... teria mais algum indício matemático, 

mais alguma forte evidência doutrinária de que 

Elvis Presley, sim, teria sido a reencarnação do 

Rei Dav bíblico, como afirmam seus Benfeitores 

Espirituais? 
 

R- Onde então estaria a força dos detratores de 

nossa obra, minha Irmã? 
 

Em lugar algum.  
 

Pois, apesar de meus inúmeros pedidos para que 

eles (apenas alguns poucos irmãos de Doutrina 

Espírita, que, por delicadeza de minha parte, e a 

devida permissão de meus Guias, tomei a 

iniciativa de encaminhar (virtualmente) a nossa 

obra... “SÃO LUIS IX”, para que pudessem 

fazer uma análise do material!!) identificassem 

em nosso festivo Livro mediúnico algum ponto 

em desacordo com os Postulados do Espiritismo 

ou, então, alguma parte do texto de seus 

Autores Espirituais que não fosse legitimamente 
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identificável com o caráter rigoroso da Ciência, 

infelizmente (para eles e elas, é claro!) tomam 

o caminho mais obscuro de todos, que é o de se 

silenciar em torno do assunto, quando não 

apenas afirmando que “não gostaram da capa”, 

“não gostaram da linguagem”, ou “não gostaram 

do seu conteúdo”, sempre apresentando suas 

observações de uma maneira genérica, ficando 

evidente, para mim mesmo, que não se deram, 

nem mesmo, ao trabalho de fazer um estudo 

criterioso, metódico, e sistemático, do nosso 

serviço psicográfico... (com a evidente, quão 

desconcertante, falta de interesse em 

verificarem a total verdade dos fatos & dados 

apresentados de forma tão lúcida, tão clara e tão 

linearmente objetiva, como é o caso de nosso 

singelo esforço mediúnico, pelas mãos sagradas 

dos Espíritos de Luz). 
 

Das duas uma, ou eles estão completamente 

despreparados para a análise da obra, ou, de 

maneira sorrateira, tentam “abafar o caso”, com 

a intenção medonha de tentar obstar as Vozes 

dos Espíritos Superiores, que, claramente, não 

estão, em nada, identificados com as atividades 

nebulosas de determinados grupos de pessoas 

que, de uma maneira sorrateira, vem tentando 

afastar Jesus Cristo do seio da vida comunitária 

do próprio Espiritismo, neste início de século 

XXI, objetivando, também, afastarem qualquer 

manifestação (muito natural!!!) espiritual dos 
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Espíritos da Codificação, sempre colocando, ou 

tentando colocar os médiuns que “se atrevem” a 

tanto na condição de obsidiados ou perturbados 

mentais, já que, estes (as) mesmos médiuns 

(quando idôneos!!), nunca comungam com os 

desvios do movimento espírita da atualidade, 

totalmente em desacordo com os claros 

objetivos de Simplicidade, Humildade e Caridade 

(sem qualquer formalismo ou qualquer espécie 

de elitização), de Jesus, Allan Kardec & Francisco 

Cândido Xavier. 
 

É bom que façamos estas pequenas observações 

para que os nossos amigos leitores vejam que 

não estamos alheios aos comentários maldosos 

à nosso próprio respeito, embora estado eles 

completamente descaracterizados da boa-lógica 

e da lucidez, sempre meridiana, 

, facultando a todos os amigos 

bem-intencionados, de alguma maneira, se 

manterem de prontidão contra as arremetidas 

dos Espíritos das sombras, que sempre se 

articulam muito bem com a intenção sinistra de 

desarticularem todo o esforço dos Agentes da 

Luz.   
 

Os nossos Benfeitores Espirituais sempre têm 

alertado que, em hipótese alguma, devamos ter 

a pretensão de uma infalibilidade-papal, mesmo 

porque somente Deus é Perfeito e Infalível.  
 



                    Livro # 5: “A Reenc. Progr. & Múltipla São Luis IX” – Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 

 315 

Ed. e-book: 
2015-22 
 

No entanto, a nossa convicção, a nossa fé 

incondicional no trabalho dos Espíritos Amigos 

por nosso intermédio, particularmente nesta 

obra em estudo, se apresenta inabalável pelo 

fato, mesmo, de todos os dados e de todos os 

apontamentos estarem subordinados ao que 

existe de mais profundamente doutrinário no 

seio do Espiritismo-Evangélico, que são as obras 

de Allan Kardec, as obras da lavra mediúnica de 

Chico Xavier e, muito especialmente, na Bíblia 

Sagrada, constituindo-se, desse modo, no meu 

modesto entender, no mais perfeito Esquema 

Matemático-CHAVE pelo Espiritismo com vistas à 

devida DECIFRAÇÃO de inúmeros “SINAIS” & 

CÓDIGOS SECRETOS... Numéricos, Literários 

& Editoriais, que foram deixados secretamente, 

quanto propositadamente, pelos Agentes 

Espirituais da Vida Perfeita, propondo para a 

Humanidade encarnada da Terra Material um 

maravilhoso quadro de comprovação aritmética-

CHAVE em torno da ‘Reencarnação Programada’ 

(e às vezes ‘Múltipla’!!). 
 

Temos a plena consciência do vendaval que 

haverá de se formar por entre as paredes de 

determinados Centros Espíritas, quanto a de 

outras instituições formalizadas de nossa santa 

Doutrina dos Espíritos, em decorrência não só 

das Revelações dos Espíritos Amigos em torno 

de algumas das minhas existências passadas, 

como a da condição de Elvis Presley ter sido a 
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reencarnação do grandioso & épico Rei Davi, 

como da maneira como vemos o movimento 

espírita da atualidade, que, embora o caráter 

aparentemente de novidade, enfim, lamentamos 

informar que em nada (nada mesmo!) difere do 

que ocorria ao tempo do Espiritismo nascente, 

quando pudemos testemunhar (na esfera do 

Invisível) a luta pessoal do Mestre Allan Kardec 

em demover as ações de elitização por parte de 

grupos diversos que se digladiavam, dentro da 

própria Sociedade de Paris (e no seu exterior), 

invariavelmente com o interesse de se sobrepor 

aos demais, havidos por destaque pessoal e 

(acreditem!) por lucros advindos das vendas das 

obras espíritas. 
 

O que temos observado, no decorrer desses 

quase vintes (20) anos de vida doutrinária e 

mediúnica (ininterrupta), é que as coisas na 

atualidade tomaram corpo de “santidade”, como 

se esses ‘senhores do espiritismo’ (dos ricos!!) 

estivessem agora a envergar uma túnica-papal, 

maquiavelicamente transfigurados em novos 

mensageiros do amor, com o dom de profetizar 

de maneira desrespeitosa sobre a conduta de 

qualquer medianeiro ou qualquer companheiro 

de atividade doutrinária que não tenha caído em 

suas graças, mediante o “beijar” de mãos das 

personalidades “mais graduadas” do movimento 

espírita brasileiro da atualidade!! 
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Como o querido Chico Xavier costumava falar em 

vida: “Em Centro Espírita com chão de 

mármore, eu não entro!”..., temos procurado 

fazer em nossa vida atual, pelo menos desde que 

de maneira muito natural passamos a apreciar o 

campo psíquico doentio de todos, eu disse todos, 

os Centros Espíritas pelos quais transitei nessa 

minha atual encarnação. 
 

Homenageamos, sinceramente, a figura de 

Carlos Bernardo Loureiro & Bernadete de O. 

Santana, dois guardiões do Espiritismo simples 

que, apesar da grande luta íntima em não deixar 

a peteca cair, fizeram o melhor pela minha 

própria sanidade mental, me conduzindo, no 

alvorecer das minhas tarefas na Mediunidade, 

pelos caminhos seguros da fé em Jesus Cristo, 

em Allan Kardec & Chico Xavier, cada um deles, 

obviamente, que dentro das limitações impostas 

pelo seu conhecimento científico, filosófico e/ou 

religioso. 
 

Infelizmente, ainda são casos muito raros dentro 

do meio espírita brasileiro, embora tenhamos 

percebido, aqui e ali (pela visão clarividente – 

uma visão à distância, e pela psicometria 

retrocognitiva e precognitiva), alguma luz no fim 

do túnel desse movimento espiritualista que 

deveria primar pelo amor e pelo devotamento 

aos mais simples e aos mais carentes, não lhes 

dando apenas o necessário pão material, mas a 
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luz que clareia sempre e a ternura que abençoa 

e acolhe cada vez mais. 
 

Em hipótese alguma, aliás, como tem sido 

observado ao longo de nosso diálogo, estamos 

aqui na tentativa de desacreditar os que, 

verdadeiramente, trabalham com amor e com 

idealismo pela Causa do Senhor no ambiente da 

Doutrina Espírita, já que, por si só, estes e estas 

se apresentam como fiéis salvaguardas dos 

interesses da Espiritualidade Superior em solo 

terreno, entretanto, pela palavra sincera, 

carregada do destemor do cristão autentico dos 

tempos apostólicos, estamos a alertar os amigos 

do solo planetário de que a qualquer momento 

“a casa pode ruir”, ou seja, se não tomarmos 

uma atitude corajosa agora, amanhã, após a 

perda do corpo carnal, poderá ser tarde demais. 
 

Ou será que os amigos de Doutrina (e aqui eu 

me reporto aos que possuem algum cargo 

administrativo e/ou doutrinário em nossas casas 

espíritas e as editoras espíritas espalhadas pelo 

Brasil!!) crêem que ficarão impunes pelos seus 

desmandos diante da abrasadora Causa do 

Consolador Prometido? 
 

A grande pergunta é esta: Será que o Senhor 

está satisfeito com as nossas ações e atitudes 

diante de uma causa tão santa?  
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A nossa consciência pode estar realmente 

tranquila? 
 

 
 

São perguntas que todos devemos nos fazer 

constantemente, pois seremos, invariavelmente, 

cobrados por cada ação nossa perpetrada no 

bem ou no mal. E, sinceramente, nos dias que 

correm, em pleno século XXI, não cremos que 
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tenha alguém sobre a face do mundo transitório 

que possa se considerar um “leigo” em matéria 

do bem ou do mal proceder, pois a palavra de 

Nosso Senhor Jesus Cristo, esteja ela inserida no 

contexto exclusivo do Cristianismo ou ramificada 

em outras agremiações da doce e sábia Cultura 

Religiosa do Planeta, já faz parte da vida social, 

jurídica, e cultural dos povos. 
 

Com isso, não vemos como alguém, mais a 

frente, após a perda do corpo fisiológico, possa, 

de maneira imprudente, se considerar apenas, e 

tão somente, uma vítima da ignorância. 
 

Isto é fato e notório. Embora, devamos ter a 

mais profunda tolerância e a mais perfeita 

compreensão para com essas criaturas, nossos 

irmãos profundamente necessitados de uma 

incondicional piedade.  
 

Se bem que a nossa “dó” por cada um desses 

imprevidentes companheiros de romaria carnal, 

não será suficiente para que, eles mesmos, não 

venham a passar pelos turbulentos mundos 

inferiores, quiçá trevosos, que geralmente 

aguardam, impiedosamente, por todos aqueles 

(as) que não souberam ou não quiseram “fazer 

a vontade do Pai”, assim como o Cristo nos 

ensinou. 
 

Mas, voltando para a sua amável pergunta, 

propriamente dita, minha doce Irmã Veneranda, 

vejamos o que poderemos encontrar no... Novo 
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Testamento, em forma de “SINAL” para com 

as nossas tarefas de agora, no que diz respeito 

à VOLTA do Rei Davi na figura do Rei do Rock, 

Elvis Presley. 

_______ 
 

Tomemos das anotações do , 

por ter sido ele, o Lucas, mencionado, na obra 

“SÃO LUIS IX”, como uma das reencarnações 

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

o que por si só já é bastante sugestivo: 

    

Davi & Elvis (Duas Almas e um só Espírito). 
 

O MESSIAS, FILHO E SENHOR DE DAVI 
 

20:41 Disse-lhes: Como dizem ser o Cristo filho 

de Davi? 20:42 Pois o próprio Davi diz no livro 

dos salmos: Disse o Senhor ao meu Senhor: 

Senta-te à minha direita, 20:43 até que eu 
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ponha os teus inimigos {por} estrado dos teus 

pés. 20:44 Portanto, {se} Davi o chama 

“Senhor”, como ele é seu filho? 

_______ 
 

Façamos algumas análises-chaves..., a partir 

do que temos pelo ... 
 

- Temos a partir da soma 20:41 (do primeiro 

versículo): 2 + 4 + 1 = 7.  
 

- O mês (7) de nascimento de Vivaldo P. S. 

Filho (São Luis IX). 

 

- Temos a partir da soma 20:44 (do último 

versículo): 2 + 4 + 4 = 10.  
 

- O dia (10) de nascimento de Vivaldo P. S. 

Filho (São Luis IX). 

_______ 
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_______ 

 

Somente aí, desse primeiro momento acima da 

, já teríamos algo muito 

interessante, mas agora vejamos da seguinte 

maneira... 
 

- Temos a partir da soma 20:42 (do segundo 

versículo): 2 + 4 + 2 = 8.  
 

- Temos a partir da soma 20:43 (do terceiro 

versículo): 2 + 4 + 3 = 9. 
 

  Quando... 8 + 9 = 17.  
  

- 10: O dia (10) de nascimento de Vivaldo P. 

S. Filho (São Luis IX). 
 

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

    

(“O Novo testamento”, pela Tradução de Haroldo 

Dutra Dias, 1ª. Edição, pela Editora CEI, 2010). 

______ 

 
 

São Luis IX & Elvis Presley. 
 

Como vemos, a conta fecha certinha.  
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_______ 

Mas, façamos mais alguma coisa, para que o 

principal não fique de fora ou esquecido pela 

, que tem a ver com o fato de 

Elvis ter sido o Rei Daví, claro que dentre outras 

vidas pregressa, da seguinte maneira... 
 

O MESSIAS, FILHO E SENHOR DE DAVI 
 

20:41 Disse-lhes: Como dizem ser o Cristo 

filho de Davi? 20:42 Pois o próprio Davi diz no 

livro dos salmos: Disse o Senhor ao meu Senhor: 

Senta-te à minha direita, 20:43 até que eu 

ponha os teus inimigos {por} estrado dos teus 

pés. 20:44 Portanto, {se} Davi o chama 

“Senhor”, como ele é seu filho? 

_______ 
 

Vejamos bem, já que aqui estamos lidando com 

Sinais & Códigos, nos concentremos agora com 

uma maior atenção na sua primeira sentença, 

quando teremos a palavra-chave: Davi, numa 

contagem de ida, caído à palavra de # 8. 
 

Vejamos bem, já que aqui estamos lidando com 

Sinais & Códigos, nos concentremos agora com 

uma maior atenção na sua primeira sentença, 

quando teremos a palavra-chave: Davi, numa 

contagem de volta, caído à palavra de # 1. 
 

Então, vocês já estão pegando a coisa toda, em 

caráter particular os fãs de Elvis Presley? 
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- 1: O exato mês (1) de janeiro do nascimento 

de Elvis Presley (Daví). 
 

- 8: O exato mês (8) de agosto do nascimento 

de Elvis Presley (Daví). 

_______ 
 

 

_______ 
 

Claro que iremos ter outros elementos aí que 

podem comprovar a nossa narrativa, a partir de 

# & palavras (chaves) que serão o sustento 

para o que se tem dito a esse respeito, mas não 

iremos avançar, até porque isso é uma obra que 

pertence a todos e todas...  
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Mas de uma coisa temos já certeza, a de que São 

Luis IX entra o conjunto de operações que se 

parece se ramificar por toda a Bíblia Sagrada, 

quanto pela Obra do Espiritismo!!..., mas sem 

perder a sua originalidade, a sua personalidade 

própria!! 
  

25- Você pensa em se casar novamente? (Risos 

da Benfeitora). 
 

R- É de todo certo que para “ficar” com um 

pobretão que nem eu, precisaria baixar em meu 

terreiro um verdadeiro Anjo Celeste, que não só 

me compreenda as grandes deficiências morais 

e econômicas, mas que, e acima de tudo, 

. 
 

Com isso, posso lhe assegurar que terei o maior 

prazer em desposar qualquer criatura, filha de 

Deus, que se sinta em condições de amar e ser 

amada, de compreender e de ser compreendida, 

vivendo na simplicidade do verdadeiro cristão. 

 

Não devemos buscar o par perfeito, pois ele 

pode não estar neste mundo transitório, mas 

que busquemos, pelo menos, o par ideal. 
 

Mesmo porque, o amor deve ser o objetivo de 

todo e qualquer espírita decidido, que tenha 

juízo na cabeça e muita disposição para o 

trabalho de Caridade. – Risos. 
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Necessariamente, não vemos dificuldade em que 

uma pessoa de determinado culto religioso não 

venha a se relacionar com uma outra pessoa de 

uma religião diferente, entretanto, como muito 

bem nos orienta André Luiz (por Chico Xavier), 

devemos pensar direitinho se a pessoa de índole 

espírita não seria mais feliz se optasse por ter ao 

seu lado uma pessoa (um homem ou mulher) 

que comungasse dos mesmos ideais de serviço 

Evangélico, e Espirituais?! 
 

Não que fosse condição “sine qua non” para a 

felicidade de ambos, nessas condições, mas, 

como diria o Espírito do Dr. Inácio Ferreira: 

“Já seria uma mão na roda”! 
 

26- Querido Mestre , de uma 

maneira muito surpreendente você não somente 

publicou em uma de suas Páginas pela 

Facebook... 

(www.facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo) 

a capa de nossa obra mediúnica “SÃO LUIS 

IX”, como endereçou o seu respectivo arquivo 

(virtual) dessa obra aos senhores diretores da 

Federação Espírita Brasileira, isso algumas 

horas ou alguns dias que antecederam à trágica 

ocorrência terrorista em 07 de janeiro de 2015, 

em Paris, na França, aí configurando-se, esta 

interessante eventualidade, se é que podemos 

lhe caracterizar dessa forma, numa emocionante 

evidência de que os seus Serviços Mediúnicos 

estão em conexão com os Desígnios de Deus, 

http://www.facebook.com/vivaldopsfilho
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levando também em consideração que os fatos 

criminosos podem não ser do desejo do Pai 

Celestial, mas que só ocorrem por Sua inteira 

permissão, já que “todos os cabelos de 

nossas cabeças estão contados” (Jesus, em 

Lucas 12:7). 
 

O que tem a nos dizer sobre mais este fato 

surpreendente? 
 

R- Minha querida Irmã! A nossa resposta para 

tais ocorrências do Mundo Oculto, será, 

invariavelmente, a mesma de todos os tempos, 

a de que...  
 

- “O acaso não consta dos desígnios 

superiores” (Instrutor Áulus, “NOS DOMÍNIOS 

DA MEDIUNIDADE”, André Luiz/por Chico Xavier, 

pela Editora da FEB). 

 

27- Seria um alerta geral do Mundo Espiritual 

Superior ao movimento espírita brasileiro, como 

um chamamento para as suas ocorrências 

mediúnicas aqui no Brasil, para onde se 

transportou, da França, o Consolador Prometido 

por Jesus Cristo? 
 

R- Diria, que o desfecho. 
 

28- Em que sentido? 
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R- Precisamos todos entender de que tanto na 

França do século XIX, quanto no Brasil do atual 

século XXI, estamos diante de um entrave, o de 

seguir caminhado para frente e para o Alto na 

direção de nossa Espiritualidade Plena, ou nos 

entregarmos, inadvertidamente, e de maneira 

irremediável (pelo menos dentro dos próximos 

séculos, nos quais haveremos de travar insana 

luta para retornarmos a Casa Paternal, após 

inumeráveis reencarnações em mundos muito 

inferiorizados, com certeza, de existências muito 

mais difíceis do que as do mundo terrestre!!) aos 

interesses de Mamon, numa simbiose espiritual 

tão estreita, quanto medonha, com todas as 

mazelas que nutrem o homem-animal. 
 

E as ocorrências de Paris, no dia 07 de janeiro 

de 2015, apenas dois dias após da resposta (em 

05 de janeiro de 2015) da Federação Espírita 

Brasileira ao nosso serviço singelo de alerta ao 

movimento espírita nacional (e internacional), 

provam que algo de muito suspeito paira sobre 

a vida mental e a moral de nossa comunidade 

Evangélica, já que nem mesmo os respeitáveis 

companheiros (as) da venerável Instituição, por 

si mesmos, foram capazes de perceber, mesmo 

que de uma maneira rápida, 

, o Serviço 

Mediúnico Maior no qual está subordinada a obra 

. 
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Indiscutivelmente, precisamos todos (as) nos 

unir no sentido de não deixar escapar pelo ralo 

a gloriosa missão do povo brasileiro, a de manter 

em seu solo abençoado o mastro luminoso da 

Terceira Revelação, pois se desejamos continuar 

sendo a Pátria do Evangelho, no dizer de... 

Humberto de Campos, pelo Chico Xavier, 

precisaremos unir todos os esforços para retirar 

de próprios corações todo e qualquer desejo de 

disputa, de poder temporal, e de posse, mesmo 

porque nada verdadeiramente nos pertence. 
 

O Espiritismo é uma Doutrina Santa e devemos 

consagrar-nos a ela não somente com uma 

verdadeira devoção, mas, indiscutivelmente, 

com uma profunda simplicidade, tanto na 

maneira de agir como no sentir, tanto no de ser 

como no de experienciar. 
 

As visões que temos tido dos mundos inferiores 

que fazem vizinhança com a nossa dimensão 

carnal (mas que não são tão inferiores assim, já 

que, na realidade, são comunidades tão terrenas 

quanto a nossa, mas que formam um verdadeiro 

cinturão de vida humana que escapa aos nossos 

sentidos físicos da Terra Material, por assim 

dizer, visto que há matéria para Cima!!), durante 

alguns de nossos Desprendimentos Astrais 

pelo fenômeno natural do sono, são de deixar 

qualquer um estarrecido, mesmo, pois, embora 

sejam formadas por Espíritos de psicologia não 

perversa, se apresentam com características 
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físico-astrais bastante diversificadas, no que 

toca às fácies deformadas e aos seus membros 

disformes, como se, apesar da característica 

emocional aparentemente superior à nossa 

(acreditem nisto!), de seres encarnados, 

transitam por mundos altamente comprometidos 

em sua dinâmica geográfica, arquitetônica, e 

atmosférica.   
 

Com isso, devemos deduzir que além da 

maldade em nós mesmos, propriamente dita, 

devemos também nos preocupar em formular 

melhores pensamentos em relação ao nosso 

, procurando viver não 

apenas em paz uns com os outros, mas, e muito 

especialmente, contribuindo com a vida familiar, 

social, e comunitária, com o que de melhor 

tivermos em relação à gentileza e ao carinho, à 

ternura e à afabilidade. 
 

Se desejamos VOLTAR para o Grande Lar como 

verdadeiros heróis da Nova Revelação, após o 

decesso fisiológico, teremos de nutrir o próprio 

gosto pelas coisas simples e vivenciá-las com 

simplicidade. 
 

Esta é a rota ideal para encontrar a Deus. 
 

Caridade, Humildade, e Simplicidade! 
 

29- Vejamos, meu bondoso amigo e mentor 

querido (que entendam os que os Benfeitores 

Espirituais, mesmo na condição de seres 
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momentaneamente encarnados e obscurecidos 

pelo véu da matéria carnal, não deixam de atuar 

como arautos da Bondade e da Inteligência em 

determinadas, quanto insuspeitas, ações de 

socorro e de orientação na Esfera subjetiva, 

mediante a ação intercessora de seus Guias 

Espirituais e, muitas vezes, movidos pela própria 

capacidade moral, inerente à sua própria alma 

luminosa e versada nas diversificadas Tarefas do 

Mundo Maior!!), que as ocorrências matemáticas 

que temos trazido, uma após a outra, que no seu 

conjunto apresenta uma série belíssima e infinita 

de elementos-CHAVES comprobatórios de que 

Os Poderes de Deus se sobrepõem aos 

pobres caprichos dos homens, configurando 

um perfeito entrosamento entre o que temos 

dito, e afirmado, e o que ficou evidentemente 

marcado dentro do conjunto de obras seríssimas 

que integram não somente o Pentateuco 

Kardequiano, como as obras de inigualável valor 

mediúnico de Chico Xavier, e outras tantas de 

cunho religioso & científico..., embora a mais 

surpreendente de todas as evidências, foram os 

incontáveis... SINAIS E/OU CÓDIGOS QUE 

FORAM DEIXADOS SECRETAMENTE NA BIBLIA 

SAGRADA (NO ANTIGO E NOVO TESTAMENTOS), 

como forma de evidenciar não somente o 

“Mecanismo da Reencarnação Programada”, 

DENTRO DOS ASPECTOS PARTICULARES DA 

MATEMÁTICA DIVINA, como fazer o Homem & a 

Mulher do hoje e do futuro compreenderem que 



                    Livro # 5: “A Reenc. Progr. & Múltipla São Luis IX” – Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 

 333 

Ed. e-book: 
2015-22 
 

nada, absolutamente nada, escapa aos olhos 

magnânimos e atentos do Todo-Poderoso. 
 

Para encerramos com chave de outro esse nosso 

modesto bate-papo, evidentemente que muito 

objetivo e franco, você teria mais algum dado 

insuspeito que pudesse nos evidenciar de que 

tudo está certo, e devidamente concordante com 

a Doutrina Espírita? 
 

R- Entendo muito bem, minha querida 

Veneranda, essa sua preocupação em deixar-nos 

o mais informados possível quanto às inúmeras 

faculdades psíquicas que os diversificados 

médiuns encarnados possuem, variando o poder 

e a extensão em cada indivíduo, embora estejam 

sempre subordinadas à vontade do Senhor de 

Nossas Vidas. 
 

No nosso caso em particular, você mesma já nos 

fez compreender que mesmo quando, em muitas 

circunstâncias, você não possa estar presente 

(fisicamente) ao meu lado, já que cumpre 

tarefas tão graves e tão extensas que não nos 

cabe identificar no momento, até por questão de 

segurança (a sua e a minha!), temos à nossa 

disposição , 

moldada com elementos neuropsíquicos de 

nossas mentes e, particularmente, de uma 

camada muito estreita de seu útero perispíritual 

(seria como uma tela físico-astral emoldurada a 

partir de enzimas espirituais desse seu vitorioso 
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órgão maternal!!), que pelo o meu olhar 

clarividente apresenta-se tal qual a sua própria 

personalidade, como numa perfeita holografia 

quadridimensioal do seu glorioso corpo astral, 

embora subordinada aos nossos movimentos 

pessoais e controlada mais diretamente por sua 

própria mente divina (quando não, por algum de 

seus dedicados Mensageiro-Intermediários). 
 

Os nossos irmãos espiritualistas a denominaria 

como uma Entidade-Elemental, com razoável 

percentual de acerto. 

_______ 

   

Agora, com relação ao seu pedido para que 

trouxéssemos ao nosso esforço mais alguma 

informação de caráter matemático-CHAVE que 

pudesse ilustrar ainda mais esse trabalho todo 
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Espiritual, comandado pelo 

, podemos apresentar, em forma de já 

saudosas despedidas, os elementos aritméticos 

e doutrinários que com total clareza poderão, 

alguma coisa a mais, colocar à descoberto o 

impressionante legado da Vida Maior, em forma 

de perfeitos... 

, 

na obra do grande Apóstolo do Espiritismo 

, bastando-nos que abramos a nossa 

cabeça (nem sempre arejada pelas claridades da 

sabedoria espiritual!!) para entender e apreciar 

estes mesmos sinais de uma maneira lúcida, e 

sem prevenção alguma. 
 

Observemos, que o Estudo aqui, mais uma vez, 

se apresenta com o rigor da lógica, do 

encadeamento, e da racionalidade, formalizando 

o caráter miraculoso de nossa obra mediúnica 

em sincronismo perfeito com a obra de Léon 

Denis, compreendendo de antemão a idoneidade 

da Editora da Federação Espírita Brasileira, visto 

que seria pouco provável que eles aceitassem 

qualquer tipo de conchavo mediúnico, ainda 

mais com um médium tão insignificante quanto 

eu mesmo: 
 

I) O Livro... “DEPOIS DA MORTE”, de Léon 

Denis, Copyright 1897 (1 + 8 + 9 + 7), no 

Brasil pela Editora da FEB... = 25.  
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II) Quando... 2 + 5 = 7.  
 

- O mês (7) de julho de nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX), no século 

XX.  
 

- Temos o Capítulo de # VII (7), PARTE 

PRIMEIRA, O Materialismo e o Positivismo, 

à página de # 86  
 

Quando... 8 + 9 (o # encontrado pela 

conversão desse emblemático # 6, pelos 

motivos que já sabemos!!)... = 17. 
 

Temos... 
 

- 10: O dia (10) de julho de nascimento 

de Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX), no 

século XX. 
 

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX), no século 

XX.  

_______ 

Aqui, logo no início deste sugestivo Capítulo de 

# 7, vemos a olhos nus o esforço das Entidades 

da Luz, agora transportadas do passado da 

Codificação Espírita, virem nos alertar o quanto 

estamos ainda muito longe de entronizar e viver, 

pelo próprio exemplo, o conceito-básico de  

Espiritualidade que Léon Denis procurou 

introduzir na mentalidade de todos nós, quando 

vemos o nosso movimento espiritualista cada 
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vez mais se formalizando e, perigosamente, 

se elitizando, como que desconsiderando todos 

os alertas dos Ministros da Vida Mais Alta, de que 

o Espiritismo é, em sua profunda constituição, 

uma Doutrina Libertadora, completamente 

desprovida de qualquer tipo de orgulho de seita, 

e sempre Evolutiva. 

 

30- Você se considera um líder espírita? 
 

R- Minha doce Amiga Veneranda! No meu modo 

de compreender as coisas, e muito simples por 

sinal, no Espiritismo, verdadeiramente, só temos 

como líderes... Jesus Cristo, Allan Kardec & 

Chico Xavier, quanto aos demais, que somos 

nós todos e todas, somos apenas peças singelas 

neste grande edifício que se chama Amor. 
 

31- Em decorrência do trágico acontecimento de 

ontem (dia 24 de março de 2015), quando uma 

aeronave transportando 152 pessoas, que iam 

de Barcelona (na Espanha) para Dusseldorf (na 

Alemanha), acabou caindo nos Alpes franceses, 

o que nos confrange a todos, embora tenhamos 

a certeza de que o Pai Celestial está sempre a 

nos colocar na hora certa e no local certo em 

qualquer circunstância da vida (seja por conta do 

carma individual ou coletivo!), somos obrigados 

a dar prosseguimento ao nosso aconchegante 

diálogo, apesar do amigo-querido já ter feito as 

suas despedidas. 
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Vejamos, que as ocorrências de agora, no exato 

país onde ocorrera no mês (1) de janeiro outro 

trágico desfecho do destino, a França, estão 

também em perfeito sincronismo matemático 

com as suas atividades espirituais, já que na 

condição do Espírito de São Luis de França 

(reencarnado) é forçoso considerar que tanto o 

Brasil (que lhe recebe o coração amigo e 

devotado às causas do Cristo!!) quanto a França 

estão imantados um ao outro, isso mediante os 

seus compromissos pelo Consolador Prometido. 
 

Que novos fatos aritméticos o irmão poderia nos 

apresentar, no sentido de apreciarmos melhor 

tais ocorrências de caráter doloroso para os 

humanos, mas de um valor profundamente 

espiritual aos olhos de Deus? 
 

R- Antes de tudo, pedimos licença à querida 

Amiga Espiritual para expressar o meu profundo 

respeito às famílias de todas as vítimas desse 

grave acidente aéreo, que chocou não só o povo 

europeu, mas todas as pessoas no mundo que 

compartilham sempre pelo amor à vida e aos 

serviços de solidariedade. 
 

Quando tomei conhecimento pelo noticiário da 

televisão desse grave acidente, num primeiro 

momento me senti profundamente sofrido pela 

dor das 152 pessoas naquele avião, quando 

passei, imediatamente, a orar por eles e por 

seus familiares que ficaram em terra, mas muito 
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confiante na doce Assistência dos Benfeitores 

desencarnados, entretanto, logo a seguir, passei 

a perceber que alguma coisa de “estranho” havia 

por detrás de mais essa ocorrência. 
 

Foi então que eu fui para o meu computador e 

passei a efetuar determinados cálculos para 

entender melhor as, possíveis, ocorrências do 

Mundo Oculto. 
 

E a surpresa foi a que passaremos a seguir: 

 

- O Dia do acidente: 24/03.  
 

   Somemos: 2 + 4 + 3 = 9.  
 

   Ou seja, o enigmático mês (9) de setembro, 

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

concluiu a sua primeira (1ª.) obra psicográfica, 

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, Espíritos 

Diversos, que foi produzido em Homenagem ao 

empolgante Livro... “VOLTEI”, de Irmão Jacob 

(por Chico Xavier/FEB). 
 

Sim, é certo que todos os 144 passageiros e 6 

tripulantes VOLTARAM para a Vida Maior. 
 

- Somemos agora o número 9 acima com o ano 

do acidente (2015): 9 + 2 + 1 + 5 = 17.  
 

Ou seja... O exato dia (10) e o mês (7) de julho 

de nascimento de Vivaldo P. S. Filho (São 

Luis IX). 

_______ 
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Será que alguém poderá se opor a mais essa 

evidência da Aritmética Reencarnatória?  
 

Não somos de parecer que os estudiosos 

venham a crer em tudo, ou em quase tudo, de 

uma maneira cega, mas os fatos matemáticos-

CHAVES aqui são tão positivos que fica, mesmo, 

desconcertante para qualquer um tentar 

invalidar essas reflexões em torno da VOLTA do 

Espírito São Luis IX ao solo do Brasil. 
 

Mas antes de tomarem qualquer posição, seja 

ela favorável e/ou desfavorável, apelamos aos 

leitores e estudiosos da Reencarnação que se 

reportem às perguntas de número 26, 27 & 

28, quando pude, por seu intermédio, querida 

Veneranda, traduzir o sentimento das Altas 

Entidades da Codificação Espírita em relação à 

uma resposta “negativa” que nos foi enviada 

pela Federação Espírita Brasileira, antes de 

tudo isso que vimos acima vir a ocorrer, no 

que diz respeito aos nossos humildes serviços 

mediúnicos, na obra... “SÃO LUIS IX”. 
 

Esperamos que dessa vez, a egrégia Casa-Máter 

do Espiritismo no Brasil, volte a meditar no 

assunto com mais delicadeza e menos presunção 

de infalibilidade, pelo menos em relação ao que 

eles ou qualquer um de nós sequer nos demos 

ao trabalho de investigar, investigar em todas as 

suas nuanças!! 
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Embora o nosso pesar pelas famílias que ficaram 

aqui na dor e na saudade de seus parentes, 

amigos, e familiares, que se foram, fica em 

nosso coração a certeza de que todos (eu disse 

todos!), que desencarnaram nesse acidente 

providenciado pelas mãos magnânimas do 

Senhor, estão agora brilhando com uma nova 

luz, a Luz da Certeza na Imortalidade, 

socorridos, amparados, e docemente acolhidos 

no coração dos Amigos Espirituais da Vida Mais 

Alta. 
 

Posso garantir, segundo os nossos Mentores, 

que nenhum deles sofreu dores extremas, ou 

dores profundas. Adormeceram antes mesmo do 

choque final, quando pudemos observar, pela 

nossa clarividência retrocognitiva, que a 

fuselagem da aeronave passou a se partir antes 

mesmo do desfecho, pelo menos em sua 

estrutura astral, toda ela envolvida de 

irradiações sublimes e em tonalidade do rosa-

diamantino.  
 

Por isso, cremos que tudo não passou de mais 

uma Orquestração do Mundo Superior, em plena 

concordância com a Lei de Ação & Reação.  
 

32- No dia ontem (25/03), quando você nos deu 

a resposta acima, evidentemente sob o choque 

da grande emoção que inclusive lhe impediu que 

continuasse com as devidas apreciações sobre o 

acidente aéreo na França, pelo menos na esfera 
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da subjetividade, todos os fatos e ocorrências 

que hoje (dia 26/03) são trazidas pela imprensa 

internacional poderá levar os nossos amigos (as) 

leitores a entender que ouve alguma “falha” 

mediúnica de sua parte, já que fica evidente que 

enquanto você afirma que os seus tripulantes e 

seus passageiros, do avião, ficaram como que 

“adormecidos” no momento final do choque, os 

técnicos franceses, por sua vez, dizem que ouve 

muita confusão e barulho, pelo menos nos 

instantes finais do trágico desfecho. E outra 

coisa interessante, que devemos estudar foi o 

fato de você alertar-nos para a condição da 

fuselagem ter sido destruída mesmo antes da 

explosão nos Alpes franceses, embora o amigo 

tenha feito a devida ressalva de que “pelo menos 

no seu campo astral”. 
 

Por gentileza, o mentor querido poderia nos 

ajustar os fatos acontecidos no plano material 

com aquelas observações que foram observadas 

por você no Plano dos Imortais? 
 

R- Minha Irmã! Num primeiro momento poderá 

até parecer que demos alguma “mancada” 

mediúnica, embora o nosso primeiro interesse 

fora o de trazer aos seus familiares, o dos 

passageiros e tripulantes, uma mensagem de fé 

e de esperança na Vida Espiritual, sem que 

tivéssemos, sobre qualquer pretexto, a intenção 

de fazer publicidade de nossa pobre faculdade 

mediúnica, o que seria um absurdo. 
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Mas vamos lá. 

 
Promotor Brice Robin atribuiu ao co-piloto a queda do Airbus A320 nos Alpes franceses 

Foto: BORIS HORVAT / AFP 

 

Primeiramente, para que possamos entender os 

fatos reais, tomemos como ponto de partida o 

pronunciamento de um procurador de justiça da 

França, que deliberou fazer algumas importantes 

revelações em torno do assunto, e logo após 

faremos as nossas anotações aritméticas (mais 

essenciais) com base nos números encontrados 

numa reportagem publicada na Internet... 
(http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2015/03/copiloto-

parece-ter-derrubado-o-aviao-deliberadamente-diz-promotor-

frances-4726723.html): 
 

“O promotor do Ministério Público de Marselha, 

Brice Robin, disse, nesta quinta-feira, que 

a queda do Airbus A320 da 

Germanwings foi provocada de forma 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2015/03/copiloto-parece-ter-derrubado-o-aviao-deliberadamente-diz-promotor-frances-4726723.html
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2015/03/copiloto-parece-ter-derrubado-o-aviao-deliberadamente-diz-promotor-frances-4726723.html
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2015/03/copiloto-parece-ter-derrubado-o-aviao-deliberadamente-diz-promotor-frances-4726723.html
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2015/03/airbus-da-germanwings-com-150-pessoas-a-bordo-cai-no-sul-da-franca-4725102.html
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2015/03/airbus-da-germanwings-com-150-pessoas-a-bordo-cai-no-sul-da-franca-4725102.html
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deliberada pelo co-piloto da aeronave. Andreas 

Lubitz, 28 anos, teria negado o acesso do 

piloto à cabine voluntariamente. Todos os 

150 ocupantes do avião (144 passageiros e 

seis tripulantes) morreram. 

 

O Airbus 320 caiu por volta de 6h30min 

(10h30min no horário de Brasília) de terça-feira 

sobre a região dos Alpes franceses. A aeronave 

havia decolado de Barcelona, na Espanha, e se 

dirigia a Düsseldorf, na Alemanha. O piloto e o 

co-piloto eram alemães. Os passageiros eram 

de 18 países — sendo que 35 mortos eram 

espanhóis e 72, alemães.“  
(Os destaques são nosso). 

 

- A Idade do copiloto da aeronave responsável 

pela queda do avião, segundo a autoridade 

francesa: 28.  
 

Quando 2 + 8 = 10.  
 

Como já temos conhecimento, um número-

CHAVE sagrado da Bíblia, e... O exato dia (10) 

de nascimento de Vivaldo P. S. Filho (São 

Luis IX), no século XX. 
 

- 150 pessoas desencarnaram no acidente, num 

Airbus 320: 150 + 320 = 470.  
 

Temos o # 4 que corresponde muito bem... Ao 

mês (4) de abril de nascimento do São Luis 

IX (Vivaldo P. S. Filho), no século XIII.  

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2015/03/piloto-saiu-da-cabine-e-nao-conseguiu-voltar-diz-jornal-4726584.html
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2015/03/piloto-saiu-da-cabine-e-nao-conseguiu-voltar-diz-jornal-4726584.html
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2015/03/airbus-a320-da-germanwings-levava-passageiros-de-18-nacionalidades-4725952.html
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2015/03/airbus-a320-da-germanwings-levava-passageiros-de-18-nacionalidades-4725952.html
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E logo a seguir, temos o # 7 que corresponde... 

Ao mês (7) de julho de nascimento de Vivaldo 

P. S. Filho (São Luis IX), no século XX. 

_______ 

 

Seria possível que tudo isso fosse alguma 

orquestração do “acaso”? É obvio que não, 

mesmo. 

_______ 

 

- A Hora (aproximada) da queda do avião: 

6h30min (hora da França).  
 

Temos: 6 + 3 = 9.  
 

Temos: 3 + 9 = 12. 
 

Ou seja, os enigmáticos... mês (6), de junho, e 

o mês (9) de setembro, respectivamente, do 

ano de 2012, quando Vivaldo P. S. Filho 

iniciou & concluiu a sua primeira (1ª.) obra 

psicográfica, propriamente dita, “MENSAGENS 

DE ALÉM-TÚMULO”, Espíritos Diversos, que foi 

em Homenagem ao gracioso Livro... “VOLTEI”, 

de Irmão Jacob (por Chico Xavier/FEB).  
  

E neste momento, eles, todos os 150 Espíritos 

VOLTAM para a Casa do Pai. 

_______ 

 

CONTRA FATOS & DADOS                                                                 

NÃO HÁ ARGUMENTO!! 

_______ 
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E vamos em frente... 
 

- A Hora (aproximada) de Brasília da queda do 

avião: 10h30min.  
 

Temos: 1 + 3 = 4.  
 

- O mês (4) de nascimento do Espiritismo, na 

França.  

 

_______ 

 

Poderá parecer um número (4) “perdido”, mas 

veremos que não é bem assim... 
 

- Os passageiros eram de 18 países.  
 

- “A data de nascimento do Espiritismo é a 

mesma da de Allan Kardec: 18 de abril (4) de 

1857.  
 

“A Certidão de ambos inexiste, em termos de 

cartorários. Com efeito, ninguém jamais 

encontrará nos registros cíveis da França o 

nome de Allan Kardec, e, entretanto, esse 

personagem francês é bem conhecido pela 

história mundial. 
 

Explica-se: em 3 de outubro de 1804, na cidade 

de Lyon (na França), nasceu Hippolyte-Léon-

Denizard Rivail (Allan Kardec), descendente 

de antiga família lionesa, católica, de nobres e 

dignas tradições. Ele se tornaria famoso por 

seus invulgares dotes morais e intelectuais, 

inteiramente voltados para a educação, como 
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professor e tradutor, além de autor de 

inúmeras obras pedagógicas destinadas à 

instrução primária, secundária e até mesmo 

superior, algumas com aplicação até hoje na 

França”. 

(http://www.ippb.org.br/textos/especiais/mythos-

editora/kardec-defensor-do-espiritismo).  

_______ 

 

Então, vemos como se justifica a aparição do 

número quatro (4) de mais acima. 
 

Mas demos continuidade ao Estudo: 
 

- Dos passageiros, 35 eram espanhóis e 72 

eram alemães:  
 

Somemos: 3 + 5 + 7 + 2 = 17.  
 

Ou seja, temos neste final de análise-CHAVE... 

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

de Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX), no século 

XX. 

_______ 

 

Seria possível que algum companheiro de 

Espiritismo ou de Espiritualismo pudesse colocar 

em “cheque” essas ocorrências matemáticas-

CHAVES, elaboradas pelas mãos divinas dos 

, numa orquestração 

perfeita e com características de uma verdadeira 

cirurgia nos arquétipos do inconsciente da 

coletividade de seres que tomaram parte desse 

evento tão desastroso para nós mesmos como 

http://www.ippb.org.br/textos/especiais/mythos-editora/kardec-defensor-do-espiritismo
http://www.ippb.org.br/textos/especiais/mythos-editora/kardec-defensor-do-espiritismo
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para o infeliz condutor da aeronave naqueles 

instantes finais, embora podemos verificar que o 

controle de toda a ocorrência estava sob os 

cuidados do Pai Celestial, que tudo prever por 

antecipação.  
 

Mas tentando seguir o seu pensamento inicial, 

minha estimada Veneranda, e com o auxílio 

sempre generoso de nosso querido Amigo 

Espiritual André Luiz, podemos assegurar que, 

sim, todos (as) os participantes desse terrível 

acontecimento, nos seu últimos momentos que 

antecederam à colisão nos Alpes franceses, 

estavam... “adormecidos”, já que seus corpos 

espirituais (em frações de milésimo de segundos 

de nosso tempo!!) foram habilidosamente 

retirados de seus corpos físicos numa precisão 

cirúrgica inapreciável para os seres encarnados 

na Terra Material, quando imediatamente foram 

reacopladas ao molde fisiológico, de cada uma 

das pessoas, uma espécie de bolha plástica (de 

conformidade fisioquímica e biologicamente 

moldável à estrutura carnal) para que os seus 

corpos pudessem não receber o impacto fatal da 

ocorrência, dentro das especificidades morais de 

cada criatura em processo de desencarnação.  
 

De todo o modo, segundo André Luiz, apenas o 

pobre irmão e copiloto da aeronave teve alguma 

dificuldade em se afastar do corpo somático, 

embora todo o carinho que lhe devotaram os 

Técnicos Espirituais da Vida Maior na tentativa 
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de lhe desarticular as energias etéreas que, 

praticamente, lhe anulava o desprendimento 

compulsório.  
 

O fato é que todos, indiscutivelmente, foram 

socorridos e passam muito bem, tendo como 

benfeitora mais próxima a querida mensageira 

da caridade Santa Isabel de Aragão, a Rainha 

Santa de Portugal. 

_______ 

   

eO O Espírito André Luiz (pseudônimo utilizado pelo Dr. Carlos Chagas), Autor Espiritual da 

obra mediúnica de Chico Xavier: “Nosso Lar”. 

Quanto à fuselagem do avião, sem duvida o que 

vimos pela nossa clarividência, ainda segundo o 

nosso benfeitor André, fora uma ocorrência que 

tinha a ver com a poderosa mente do co-piloto 

da aeronave, pois ele havia premeditado a 

ocorrência de uma maneira tão decidida que 

tudo havia ficado impregnado na aura magnética 

do Airbus 320, que fora sobreposta pelas 

irradiações magnéticas de ternura das Entidades 

Venturosas que acompanhavam os personagens 
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em vias de desencarnarem, num verdadeiro mar 

de luminosidades em tom de rosa cravejado de 

infinitas estrelas diamantinas. 
 

Fica claro, pelo menos para mim mesmo, que as 

duas ocorrências trágicas na França, a de agora 

e as do dia 7 & 9 de janeiro de 2015, são 

prenúncios para os Cristãos do Brasil, da França 

e do mundo, particularmente no que toca aos 

princípios do Espiritismo-Evangélico  
 

Nota: E por mais incrível que possa parecer, 

logo após eu ter concluído esta resposta à 

pergunta de # 32, ao ligar o nosso aparelho de 

televisão vi que estava passando na TV Globo 

um jogo de futebol, entre a seleção do Brasil e a 

seleção da França! Só que as impressionantes 

surpresas desta tarde-noite, de 26/03, não 

pararam por aí, já que, ao final do jogo, o Mundo 

Espiritual Superior demonstrou o Poder Deus 

mediante um simples acontecimento esportivo, 

dentro do Esquema de Profecias Aritméticas a 

que está atrelada a nossa obra “SÃO LUIS IX”, 

já que a partida de futebol terminou com o 

marcador de 3 gols para o Brasil e 1 gol para a 

França, que muito bem simboliza... O mês (3) 

de março, da queda da aeronave nos Alpes 

franceses, e o exato mês (1) de janeiro, dos 

atentados terroristas em Paris, ambos no ano de 

2015. 

_______ 
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Com isto, eu creio que tenha atendido a sua 

pergunta e deixado os nossos leitores um tanto 

mais satisfeitos. 

 

33- Estamos muito felizes pela maneira como o 

amigo vem tratando os diversos assuntos até 

aqui Apresentados, embora reconheçamos que o 

pensamento voa livre por entre os turbilhões de 

mundos paralelos pelos quais, invariavelmente, 

está subordinada cada personalidade encarnada, 

quanto a que está desencarnada, visto que a 

vida humana, por exemplo, está associada a 

pensamentos ocultos, que, em verdade, nos 

dirigem os passos, para o bem ou para o mal, 

segundo a caráter e os gostos de cada um, 

(O.L.E.), o que nos faz compreender que, via de 

regra, estaremos sempre sendo médiuns uns 

dos outros, consoante a nossa bagagem moral e 

intelectual, porquanto todos somos médiuns do 

Cristo. 
 

Dentro desse pensamento, procuramos traçar 

um paralelo, mesmo que muito pálido, em torno 

das Comunicações Espíritas, mormente no que 

toca às das 

, que, lamentavelmente, têm sido 

rechaçadas por determinados companheiros (as) 

de causa na Doutrina Espírita (quase que na sua 

generalidade), por crerem, estes nossos infantis 

irmãos e irmãs, que os Espíritos Superiores 

(como é o caso do senhor mesmo!) não se 
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reportariam diretamente aos seres encarnados, 

pela baixeza dos fluidos ou das intenções, 

geralmente muito atrasados moralmente, então, 

apenas se utilizando de outras personalidades 

desencarnadas, de ordem moral mais ou menos 

equivalente, para o ministério sacrossanto da 

Educação, seja ela religiosa, filosófica, e/ou 

científica. 
 

Por acaso, alguém interditou os comunicados de 

Além-Túmulo, sejam eles cunhados pelos Anjos 

ou por Demônios? 
 

R- Parece que a minha doce Irmã Santa Isabel 

tocou bem na “ferida”! Não que seja este um 

tabu, mas é verdade que muitos companheiros 

(as) não gostariam de ver esse assunto ventilado 

com a frequência que tem sido tratado pelos 

nossos mais variados Amigos Espirituais, talvez 

por reconhecerem que os Espíritos Superiores, 

em hipótese alguma, mercantilizem com os 

Poderes de Deus, e que razoavelmente sempre 

buscam pela verdade, doa a quem doer. 
 

Allan Kardec já nos instruiu muito bem em torno 

dos quadros diversos do Animismo, quando o 

Espírito do próprio médium se comunica, e 

dando fortes e claras evidências de trazer em 

sua mensagem o que de mais elevado existe no 

patrimônio de sua própria alma, embora, quando 

fora de transe, não passe de uma pessoa 

simplória e sem grandes recursos intelectuais, 



                    Livro # 5: “A Reenc. Progr. & Múltipla São Luis IX” – Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 

 353 

Ed. e-book: 
2015-22 
 

ou até mesmo morais, segundo as circunstâncias 

do ambiente que que veio a viver... 
 

Por outro lado, o Codificador deu-nos exemplos 

de como determinadas Entidades dos Mundos 

Superiores se comunicam dando o nome de uma 

outra Entidade, também de ordem elevada, mas 

que naquele momento não pode, não quer, ou 

não deseja se comunicar. 
 

Temos a certeza de que se os nossos leitores 

forem buscar ajuda na Obra da Codificação, com 

a devida atenção para a... “Revista Espírita”, 

haverão de encontrar farto material de estudo e 

reflexão em torno do assunto. 
 

Quanto ao nosso caso particular, cremos que as 

múltiplas evidências matemáticas-CHAVES 

em torno de minha atual reencarnação, em 

conexão perfeita com a do Espírito São Luis IX, 

numa dinâmica que envolve outras figuras de 

nosso convívio familiar, todas elas embasadas 

milimetricamente com as provas aritméticas 

encontradas nas Obras Básicas, nas obras de 

Chico Xavier, na Bíblia, e em outras literaturas 

de real valor científico e/ou doutrinário, que são 

suficientes para deixar qualquer um detrator, no 

mínimo, “de cabeça quente”! (risos). Quando, 

claro, cada um deles e/ou delas teria de nos 

demonstrar o contrário, ou seja, pela real 

impossibilidade do que nos afirmam os meus 
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Amigos Espirituais, com outras evidências que 

demonstrassem que estamos em erro. 
 

Sem desejar ser repetitivo, vocês já sustentaram 

que seria impossível encontrarmos um outro 

médium, mesmo num universo de milhares e 

milhares de pessoas que nasceram sob o signo 

de câncer, às 15 horas, do dia 10 de julho (7) 

de 1964, se isso for possível com a mesma 

precisão, que por sua vez pudesse, por ele 

mesmo ou mediunicamente, ter preparado um 

material Literário-CHAVE como este e seguindo 

os padrões de disciplina como o que seguimos 

OU PROCURAMOS SEGUIR, e dentro de um 

absoluto rigor Doutrinário..., e ainda visando 

 das demais 

criaturas reencarnadas, ou desencarnadas, 

pelas portas da... ‘Reencarnação Programada & 

Múltipla’, da maneira concordante & universal 

como tudo tem sido Apresentado até esse 

momento, sem contar as inúmeras imagens 

fotográficas, que, por si só, se apresentam 

como um verdadeiro milagre aos nossos olhos 

deslumbrados e submissos aos Poderes da 

Criação. 
 

Com isso, já fica evidente que os fatos históricos 

do Espiritismo e fora dele, em sinergia perfeita 

com as devidas datas de nascimento de Vivaldo 

P. S. Filho, Maria Francisca, Joane Amorim, Maria 

Isaura, e as demais pessoas citadas na Obra, são 
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o testemunho vivo da “VOLTA” de São Luis de 

França e da sua parentela espiritual. 
 

Da mesma maneira que não podemos forçar as 

pessoas a acreditarem que Chico Xavier fora a 

reencarnação de Allan Kerdec, não posso, em sã 

consciência, obrigar os nossos irmãos e irmãs de 

Espiritismo crer que eu seja a reencarnação de 

São Luis IX, mas posso afirmar com toda a 

sinceridade do vai em minha modesta alma 

neste momento: Eu sei quem eu sou e sei 

muito bem quem eu fui. 
 

Mas como prova de nosso carinho e do nosso 

zelo para com as coisas sagradas da 

Imortalidade, apresentamos aqui mais uma forte 

evidência (senão, a prova mesmo!) de que São 

Luis IX voltou como Vivaldo P. S. Filho, isto em 

forma de fatos irrefutáveis ocorrido com Allan 

Kardec (Chico Xavier) que estão em simbiose 

perfeita com São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho), 

como registrado nas páginas da Revista Espírita, 

isso, se algum companheiro não “descredenciar” 

a idoneidade espiritual da Editora da Federação 

Espírita Brasileira no que toca à este episódio, 

até porque tratamos de eventos-CHAVES ocultos 

e que estão COMPLETAMENTE fora do controle 

humano, já que o nosso exemplar da... ‘Revista’, 

Junho (6) de 1865, ANO VIII (que guardamos 

a muitos anos em nossa coleção de obras 

espíritas) é a 1ª. Edição que foi lançada no ano 

de 7/2004 (que marca naturalmente o exato dia 
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e o mês de nascimento de Chico Xavier/Allan 

Kardec: 2/4): 
 

- A página de # 250: 2 + 5 = 7.  
 

Que nos sugere... O exato mês (7) de julho de 

nascimento de Vivaldo S. S. Filho (São Luis 

IX): “Não há absolutamente nada suspenso 

acima da mesa. Perto da parede há uma 

estatueta de São Luis, em costume de rei, 

presidente espiritual da Sociedade, e que 

aqueles senhores, ao que parece tomaram pelo 

Cristo”. 

_______ 
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- Já à página de # 334..., em seu... mês (8), 

de Agosto, podemos deduzir assim...  
 

- 3 + 4 = 7.  
 

Que nos sugere... O mês (7) de julho, de 

nascimento de Vivaldo S. S. Filho (São Luis 

IX). 
 

E agora: 
 

-  7 + 3 = 10.  
 

Que nos sugere... O dia (10) de nascimento, 

de Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX): “Instruí-

me instruindo os outros. Aqui faço o mesmo. 

Apenas vos direi que faço parte dessa categoria 

de Espíritos que designais pelo nome genérico 

São (24) Luis (25)”. 
 

E mais isso... 

 

- Os # 6 (3 + 3)... & 4. 
 

Que nos sugere... O exato ano de (19) 64, do 

nascimento de Vivaldo S. S. Filho (São Luis 

IX). 

_______ 

 

Então, vocês viram como o Esquema-CHAVE 

vai se Revelando..., a cada novo momento que 

investigamos, claro que dentro do que propomos 

pela atual VOLTA do Espírito São Luis IX. 
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Mas, a coisa ainda pode ser ampliada, mesmo 

que de relance, visto que outros elementos, sim, 

poderão vir à tona caso a Decodificação avance 

por este prisma... 

_______ 
 

“Instruí-me instruindo os outros. Aqui faço o 

mesmo. Apenas vos direi que faço parte dessa 

categoria de Espíritos que designais pelo nome 

genérico São (24) Luis (25)”. (à página # 334).                            

_______ 
 

Assim... 
 

- Numa contagem de ida, pelo texto corrido mais 

acima, São Luis surge nas palavras de # 24 & 

25, aliás, não são estes os # dos dois itens, do 

O Evangelho Segundo o Espiritismo, em 

seu Capítulo de # 4 (IV), NINGUÉM PODERÁ 

VER O REINO DE DEUS SE NÃO NASCER DE 

NOVO ?!!..., por exemplo!! 

____ 
 

Não troquem o Espírito do Bem original por um 

malfeitor, mesmo que de boa-vontade. 
 

Eu posso lhes garantir com toda a franqueza de 

meu coração, no meu caso, em particular... 

São Luis IX está de volta. 
 

COMO SE DIZ... CONTRA FATOS & DADOS   

NÃO HÁ ARGUMENTO!! 

____ 
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34- Se não fosse a negação sistemática de 

alguns companheiros (as) em relação a esse 

assunto, mormente entre aquelas criaturas 

encarnadas que, de uma maneira muito singular, 

tem se aureolado de uma nuvem de santidade 

unicamente pelo fato de terem privado da 

intimidade de Chico Xavier, o que para a grande 

maioria deles e/ou delas tem significado alguma 

espécie de “credencial” para que, na atualidade, 

eles e/ou elas possam se considerarem ou 

desconsiderarem qualquer estudo mediúnico em 

torno da Mensagem do Consolador, diríamos que 

tudo vai bem na Doutrina dos Imortais, pelo 

menos dentro do esperado. 
 

Isso, falamos com o coração plenamente contrito 

de piedade por cada um deles, vendo como são 

ainda muito crianças espirituais, crendo eles que 

já possuem toda a verdade acerca e em torno 

dos assuntos perpétuos da Mediunidade. 
 

O que o querido Amigo poderia nos oferecer, a 

partir da própria Obra do Consolador, de segura 

evidência acerca do que estamos tratando aqui? 
 

R- Realmente, minha querida Benfeitora! Não 

poderíamos deixar passar batido, dentro desse 

imenso corcel de “puxões de orelhas” (risos) ao 

venerável movimento espiritista brasileiro, sem 

chamarmos também a atenção desses nossos 

desavisados companheiros (as) de Espiritismo 

que tem se apresentado como os “verdadeiros 
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amigos de Chico Xavier”, por exemplo, como se 

as demais pessoas, de uma maneira ou de outra 

(em estado de Desdobramento Astral durante o 

fenômeno natural do sono fisiológico, ou mesmo 

em Desdobramentos em estado de vigília), não 

tivessem tido a sua cota de alegria e de ternura, 

de fé e de esperança, durante momentos íntimos 

com este querido médium mineiro, configurando 

assim uma verdadeira plêiade de autênticos 

, somente que em 

vivências espirituais de natureza oculta.  
 

Me parece muito estranho que logo eles, os 

“amigos de Chico”, não tenham se interessado 

pelo nosso modesto trabalho mediúnico, com as 

duas exceções que já mencionamos nesta obra 

(# 5), as do Dr. Carlos Baccelli e do Dr. Elias 

Barbosa, se bem que a maioria deles tem 

mesmo é se esforçado em nos desqualificar o 

trabalho mediúnico, uns não dando qualquer 

resposta ao nosso apelo de análise da obra, e 

outros, por conta de credenciais acadêmicas, e 

sem qualquer estudo mais detalhado de nossos 

Livros, simplesmente nos colocando na mesma 

condição de um alienado-mental. 
 

E onde estaria o bom-senso Kardequiano? 
 

De uma maneira ou de outra, estão mesmo é se 

colocando num pedestal de santificação que não 

possuem, e pior, estão fazendo exatamente o 

contrário do que Chico sempre pregou, a não 
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“elitização” de nosso movimento, já que o que 

eles buscam mesmo é formalizar um título de 

amizade que, verdadeiramente, nunca existiu. 

Creio até que o nosso Chico tivesse mesmo era 

pena (muita dó deles!), dando a cada um, pelo 

gesto de sua amizade, o “voto de confiança” e 

de esperanças sinceras de que, no futuro, não 

viessem a dar tantas mancadas com os demais 

irmãos de crença. 
 

Mas em resposta a esses imprevidentes irmãos, 

nos dirijamos mais uma vez à “Revista Espírita”, 

ANO V (DE VIVALDO), Junho de 1862, tradução 

de Evandro N. Bezerra, 1ª. edição da FEB, ano 

de 6/2004 (aqui, o dia e o mês de nascimento 

de Chico Xavier): 
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Temos... 
 

- A página de # 240 (como já sabemos, o dia 

e o mês de nascimento de Chico Xavier), 

Conversas Familiares de Além-Túmulo.  
 

Somente que pularemos imediatamente para a 

página de # 245, quando é citado o nome de 

São Luis, nesse mesmo Capítulo, na pergunta 

12: - Entre os Espíritos aqui presente vedes São 

Luis, o nosso presidente espiritual? Resp. – “Está 

sempre ao vosso lado e, quando se ausenta, 

deixa sempre um Espírito superior, que o 

substitui”. 
 

Observemos a autenticidade matemática desse 

específico Capítulo, obviamente que se levarmos 

em consideração o valor e o mérito espiritual da 

venerável Editora da FEB: 
 

- 2 + 4 + 2 + 4 + 5 = 17. Ou seja, temos aqui, 

e mais uma vez... O enigmático dia (10) e mês 

(7) de nascimento de Vivaldo P. S. Filho (São 

Luis).  

_______ 

 

Sejamos sinceros, poderá haver maior precisão 

e maior fidelidade aos quadros da Matemática 

Divina?! 
 

Seria possível, depois de tudo isso, alguém se 

atrever a desqualificar a obra “SÃO LUIS IX” 
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(EM 3 VOLUMES), a adjetivando como uma 

obra imprecisa e supostamente ficcionista? 
  

Evidentemente, que não, pois tudo se encadeia 

e se desenvolve de maneira perfeitamente 

simétrica, diríamos “MIRACULOSA”! 
 

_______ 

 

Marcamos propositadamente o elemento de # 

12 de mais acima (da pergunta de Allan Kardec), 

somente para nos lembrarmos que tanto 

Kardec/Chico quanto o Espírito de Vivaldo/São 

Luis integraram o quadro dos 

: Kardec como , e São 

Luis IX como . 
 

Quanto ao fato do palavra... “substituir,” que 

grifamos na resposta que foi dada à Kardec, 

gostaríamos de perguntar aos nossos leitores 

(as) se as Tecnologias dos Espíritos, mesmo 

naquela época, em pleno século XIX, estaria 

isenta dos meios de comunicação à distância, 

como vemos hoje em dia na Terra? 
 

É lógico raciocinarmos que, em termos de 

aparelhagem e instrumentação telepática, 

os  estão naturalmente a 

centenas ou milhares de anos à nossa frente, já 

que sabemos que muitas dessas Entidades são 

oriundas de Mundos Planetários fora de nosso 

Sistema Solar, a se firmarem no solo carnal com 
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o único objetivo de fazerem as Sociedades de 

nosso planeta avançar moral e intelectualmente. 
 

Ou será, que precisaríamos recomendar algum 

filme hollywoodiano de ficção-cientifica, por 

exemplo, para que os irmãos da vida material 

pudessem ajustar os seus próprios conceitos de 

conectividade, de interatividade e multiplicidade 

com os arrojados Equipamentos da Tecnologia 

Sideral dos Espíritos? 
 

Isso dizemos, apenas para deixar registrado que 

nem sempre o Espírito de São Luis IX, durante 

mensagens ditadas por elementos espirituais de 

sua Equipe, estava alheio ao assunto tratado, ou 

seja... a , 

invariavelmente, estava subordinada a sua 

perfeita intromissão, segundo a necessidade de 

cada comunicado. 
 

Uma situação muito lógica e muito racional de se 

prever. 
 

Se bem que o Pensamento Puro do Cristo, 

quanto o de seus prepostos diretos, abarca 

a imensidão do Cosmos, claro que seguido 

o curso de sua capacidade espiritual. 
 

Por outro lado, os (as) estudiosos mais atentos 

poderão prever, embora a insustentabilidade de 

suas argumentações quanto a isso, que em 

outras circunstâncias dessa mesma literatura 

aqui apresentada por nossos Instrutores estão 
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animadas de mensagens do Espírito São Luis, 

não necessariamente indicando os números 

“cabalísticos” ou mágicos no qual se sustenta a 

nossa obra. 
 

O conjunto de evidências & provas aritméticas 

até o momento apresentado está em perfeito 

sincronismo com o tema que nos propomos 

estudar, o da 

, por exemplo... A 

nossa Obra Original detalha cada quadro desse 

esquema, bastando que os investigadores se 

declinem à sua reflexão. 
 

Porém, podemos assegurar que se fizerem um 

levantamento rigoroso em outras partes da Obra 

de Allan Kardec & Chico Xavier, particularmente 

destes dois autores mediúnicos, verão que muito 

ainda ficou por ser dito e testemunhado pelos 

nossos queridos Benfeitores Espirituais da Vida 

Maior. 
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35- Num trabalho como o que fazemos agora, 

apesar de ser especialmente dirigido aos leitores 

menos afeitos ao estudo da matemática, apenas 

como uma espécie de 

, os Livros de # 6, 7 & 8, não 

podemos nos esquecer de que os assuntos aqui 

abordados, também, nos servem de elementos 

preciosos, quão precisos, de sustentação do livro 

principal, e por isso cremos que seria muito 

importante para as suas devidas despedidas, e 

para rechaçar para bem longe de nosso serviço 

qualquer tentativa de lhe acusar de embusteiro 

e de desequilibrado, embora reconheçamos que: 

(Risos da Instrutora), pedimos que 

traga mais uma prova irrefutável de que as suas 

faculdades mediúnicas e a sua missão atual na 

Terra Material estão em perfeito sincronismo 

com a tarefa de Allan Kardec/Chico Xavier, e 

com os elementares princípios de Amor, da 

Justiça, e da Caridade, aos quais originalmente 

estaria, ou está, subordinada a missão da 

Federação Espírita Brasileira. 
 

R- Voltamos a lembrar a cada um, em particular, 

que para nos darmos por vencidos acerca do que 

nos expõem os meus Mensageiros Celestiais da 

Codificação Espírita, a maioria deles e/ou delas 

atualmente estando reencarnados em pleno 

solo terreno, precisamos estar inteiramente 

conscientes de que a FEB se apresenta para nós, 
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incondicionalmente, como a real Casa-Máter do 

Espiritismo brasileiro, que pese os dramas de 

consciência de algumas de suas lideranças por 

se verem atualmente, depois da morte carnal, 

em sérios problemas espirituais, por não terem 

sido capazes de vencer o mundo de Mamon 

como haveria de ser com quem teve ou ainda 

tem graves responsabilidades com as mentes e 

os corações alheios, quanto o seu mesmo... 

_______ 

 

Tomemos de um exemplar que possuo há vários 

anos do... “OBRAS POSTUMAS”, na singular 

1ª. edição especial, pela tradução de Guillon 

Ribeiro, da FEB, 2005 (2 + 5 = 7. O mês de 

julho do nascimento de Vivaldo P. S. Filho 

(São Luis IX), “MINHA MISSÃO”. 
 

- A página de # 361:  
 

- Temos: 6 + 1 = 7.... O mês (7) de julho de 

nascimento de Vivaldo P. S. Filho (São Luis 

IX).  
 

Temos: 7 + 3 = 10. O dia (10) de nascimento 

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

E mais: 6... & 4 (dos # 3 + 1) = O ano de (19) 

64, de nascimento de Vivaldo P. S. Filho 

(São Luis IX).  

_______ 
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Somente com isso, já teríamos o quadro perfeito 

de reencarnação programada pela Aritmética 

Divina, que se junta aos inúmeros quadros 

matemáticos-CHAVES que agora estão sendo 

apresentados aqui neste Portfólio, quanto o foi 

ou será na Obra Original. 
 

- “MINHA MISSÃO”: Comunicação espontânea 

recebida em 12 de abril (4) de 1860. 
 

- A Data da comunicação: 12/04/1860.  
 

Somemos todos os números: 1 + 2 + 4 + 1 + 8 

+ 6 = 22.  
 

Quando 2 + 2 = 4.  
 

Que pode muito bem representar... O mês (4) 

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

Filho), o mês de nascimento de Chico Xavier (o 

Allan Kardec reencarnado), quanto o mês de 

nascimento do próprio Espiritismo. 
 

Mas se fizéssemos uma travessura aritmética 

com vocês, da seguinte maneira:  
 

Somando o elemento de # 22 (acima) com o seu 

resultado 4 = 26.  
 

Ou seja: 2 + 6 = 8... O exato mês (8) de agosto, 

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

_______ 

 

Temos o mês (4) de nascimento e o mês (8) 

de morte do Rei Luis IX de França!!! 
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___________________ 

  

Imagens... da Internet. 

Obras Póstumas (em francês "Œuvres Posthumes") , é um 

livro espírita francês. Trata-se de uma compilação de escritos do Codificador 

da Doutrina Espírita, Allan Kardec, lançada postumamente em Paris, em 

janeiro de 1890, pelos dirigentes da Sociedade Parisiense de Estudos 

Espíritas. A epígrafe da obra reza: "É preciso propagar a Moral e a Verdade". É 

a segunda das duas obras complementares sobre a Doutrina Espírita. 

Obras Póstumas – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org) 

___________________ 
 

Então, na mensagem... “MINHA MISSÃO”, 

endereçada à Allan Kardec, como composta pela 

Editora da FEB, observamos que também traz, 

de maneira oculta, A MISSÃO do Espírito São 

Luis IX, o presidente espiritual da Sociedade de 

Paris, ao tempo do Codificador, ambas para o 

século XX. 
 

Esta específica comunicação espontânea, dada 

em casa do Sr. Dehau, pelo médium Sr. 

Crozet, foi obtida na ausência de Allan Kardec, 

e é das mais instrutivas para o movimento 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_francesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doutrina_esp%C3%ADrita
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doutrina_Esp%C3%ADrita
https://pt.wikipedia.org/wiki/Allan_Kardec
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
https://pt.wikipedia.org/wiki/1890
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Sociedade_Parisiense_de_Estudos_Esp%C3%ADritas&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Sociedade_Parisiense_de_Estudos_Esp%C3%ADritas&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ep%C3%ADgrafe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Moral
https://pt.wikipedia.org/wiki/Verdade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doutrina_Esp%C3%ADrita
https://pt.wikipedia.org/wiki/Obras_P%C3%B3stumas
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espírita contemporâneo, que apelamos a todos e 

todas que façam a sua devida leitura, quando 

cremos que todos e todas haverão de se 

surpreender pelo seu impressionante conteúdo, 

exemplificando o que temos sido testemunha 

ocular, apesar da dor que nos envolve o coração 

pela visão muito triste das imensas dificuldades 

que temos travado com os (as) demais adeptos 

do Espiritismo, pois se de um lado temos a 

empolgação do servo humilde e afeiçoado às 

grandes batalhas, por outro somos arrebatados 

por imensas torturas íntimas, vitimados pelos 

inúmeros petardos magnéticos de natureza 

inferior que nos são dirigidos pelos irmãos e 

pelas irmãs de crença espiritualista, uma boa 

parte deles e delas, nem sempre afeiçoados à 

Verdade e à Caridade, como manda o figurino 

Cristão, embora sempre se apresentem como 

bons samaritanos da vida social e comunitária do 

mundo: 
 

- “Pela sua firmeza e perseverança, o vosso 

Presidente desmanchou os projetos dos que 

procuravam destruir-lhe o crédito e arruinar a 

Sociedade, na esperança de desfecharem na 

Doutrina um golpe fatal. Honra lhe seja! Fique 

ele certo de que estamos a seu lado e que os 

Espíritos de sabedoria se sentirão felizes por 

poderem assisti-lo em sua missão. Quantos 

desejariam desempenhar a sombra dessa 
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missão, para receberem a sombra dos benefícios 

que decorrem dela! 
 

Ela, porém, é perigosa e, para cumpri-la, são 

necessárias uma fé e uma vontade inabaláveis, 

assim como abnegação e coragem para afrontar 

as injúrias, os sacarmos, as decepções e não se 

alterar com a lama que a inveja e a calúnia 

atirem. Nessa posição, o menos que pode 

acontecer a quem a ocupa é ser tratado de louco 

e charlatão. Deixai que falem, deixai que 

pensem livremente: tudo, exceto a felicidade 

eterna, dura pouco. Tudo vos será levado em 

conta e ficai sabendo que, para ser feliz, é 

preciso que se haja contribuído para a felicidade 

dos pobres seres de que Deus povoou a vossa 

terra. Permaneça, pois, tranqüila e serena a 

vossa consciência: é o precursor da felicidade 

celeste.” (O destaque no texto acima é nosso). 

 

Porém, se os (as) investigadores sérios da 

Reencarnação tomar a iniciativa de fazer as suas 

próprias elucubrações aritméticas, a partir da 

mensagem... “MINHA VOLTA”, desse mesmo 

exemplar de... “Obras Póstumas”, à página de 

# 363, datada de 10 de junho (6) de 1860, em 

conexão com o nascimento de Chico Xavier, 

chegarão fatalmente ao quadro de Reencarnação 

Programada de Allan Kardec como Francisco C. 

Xavier, isso, dentro do Esquema-CHAVE traçado 

inicialmente em nossas duas obras que tratam 



                    Livro # 5: “A Reenc. Progr. & Múltipla São Luis IX” – Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 

 372 

Ed. e-book: 
2015-22 
 

da reencarnação programada de , 

tendo como o mês-chave... O # nove (9), de 

setembro de 2012, com a finalização de meu 

(2º.) Livro... “MENSAGENS DE ALÉM-

TÚMULO”, Espíritos Diversos, em Homenagem 

ao Livro... “VOLTEI”, do Espírito Irmão Jacob 

(por Chico Xavier/FEB).  
 

Bastará um pouco de boa-vontade e atenção. 
 

36- Você está satisfeito com o seu trabalho junto 

aos seus Guias & demais Amigos Espirituais, na 

elaboração mediúnica, tanto da obra original 

quanto deste Portfólio Espiritual-Especial, Livro 

de # 5, em forma de apresentação-síntese do 

Livro... “SÃO LUIS IX”? 
 

Qual a sua avaliação crítica da sua própria obra 

junto aos Benfeitores da Vida Maior? 
 

R- Minha querida Veneranda! Para ser muito 

sincero, eu desejava ter sido mais preciso na 

parte mediúnica, dando um pouco mais de mim 

mesmo em termos de mediunidade, ou seja, 

sendo mais fiel ao pensamento e ao sentimento 

dos Mensageiros Espirituais (os encarnados e os 

desencarnados), que me acolheram em seus 

corações na intenção de ofertarem ao mundo 

material todo este acervo (muito impressionante 

mesmo!), composto de centenas e centenas de 

provas e de evidencias matemáticas-CHAVES 

de que, positivamente, a Reencarnação existe, 
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e existe em modos muito diversos, sem que 

tenhamos por agora a capacidade de reter todos 

os MÚLTIPLOS aspectos transcendentais no qual 

são movimentadas as forças e as energias que 

dizem respeito a cada uma das encarnações, 

ou as reencarnações, que são levadas a efeito 

na vida carnal do solo terráqueo, pelo menos, já 

que a vale para todos os 

globos, façam eles parte desse sistema 

complexo de Dimensões e sub-dimensões 

espirituais de nosso próprio planeta Terra, ou de 

outros tantos mundos e Universos espalhados 

pelo incomensurável Infinito Eterno. 
 

Por outro lado, eu entendo que fiz o que eu pude, 

ou pelo menos o que os meus bondosos Amigos 

Espirituais me permitiram fazer. Aliás, sempre 

me vem à lembrança uma frase do Dr. Inácio 

Ferreira (pela mediunidade do companheiro 

Carlos A. Baccelli): - “Nós ainda não temos 

cabeça para maiores revelações do Mundo 

Espiritual!” 
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Por isso, creio que fiz o que vocês permitiram 

que fosse feito, embora eu tenha plena 

consciência das minhas imensas limitações como 

homem, como Espírito, e como médium. 
 

Outra coisa muito importante que eu gostaria e 

preciso dizer, é que eu fiz a parte que me cabia, 

por amor. Sim, eu fui unicamente movido pelo 

profundo amor que nutro por Francisca, Joane, 

pela minha mãezinha querida Isaura, pelos meus 

leais e devotados Guias & Amigos Espirituais e, 

principalmente, por amor à Nosso Senhor Jesus 

Cristo, pois sem vocês, verdadeiramente: “Eu 

nada seria”. (- Paulo, Apóstolo). 

 

37- Se o querido benfeitor tivesse de trazer 

alguma lembrança ao nosso momento final, qual 

seria ela? 
 

R- A do “Amai-vos” e “Instruí-vos”, de Allan 

Kardec. 
 

Além, da Caridade urgente para os que mais 

sofrem e tremem de dor, frio, fome e solidão. 

Afinal, como entendermos a Evolução, sem um 

simples gesto de carinho e de devotamento aos 

que, verdadeiramente, precisam de nosso 

auxílio e do nosso socorro? 
 

Muito obrigado a todos e todas, e vigiemos e 

oremos pelos caminhos da Vida. 

_______ 
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   Desta forma, esperamos ter cumprido a nossa 

humilde tarefa, pois fizemos o possível para que as 

palavras de nosso Benfeitor São Luis IX, pela sua 

atual personalidade transitória, como o estimado 

médium baiano Vivaldo P. S. Filho, se apresentasse 

da maneira mais cristalina possível, apesar da grande 

concentração de energia inferior que, a maioria das 

vezes, envolve os seres humanos da Terra Material 

nesta época de festa momesca. 

 

                                                            O Cristo Consolador 

“E conhecereis a Verdade e a Verdade                              

vos libertará”. – Jesus  

(João 8:32) 
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   Despedimos-nos de cada um em particular, com o 

eterno carinho e a terna lembrança de que no Grande 

Amanhã haveremos de nos reencontrar, felizes, 

contentes, e, verdadeiramente, alegres, por termos 

cumprido fielmente a nossa missão, que é a de nos 

tornamos hoje, um tanto melhor do que ontem. 

_______ 

 

Francisco Cândido Xavier, O Diretor Espiritual das Tarefas Mediúnicas de 

Vivaldo P. S. Filho, e seu Amigo Incansável.                                                                  

(A Reencarnação de Allan Kardec)                                       

______________________ 

Entrevista gentilmente concedida por Vivaldo P. S. Filho (o Rei Luis 

IX de França) aos veneráveis Espíritos de:                                                                    

Veneranda, Cárita & Clara de Assis 

______________________ 
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(Vol. Único)

 

Pelo Espírito Veneranda                                                         

Com  
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As Mensagens                       

de  

__________

  

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha & 

Chico Xavier, surpreende-nos pela riqueza de detalhes fotográficos 

(desenhados pela querida médium mineira, que fora sobrinha do grande 

Eurípedes Barsanulfo!) do Espaço Geográfico Espiritual                                          

do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde na sua 

generalidade eles residem e trabalham, da referida 

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

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica 

obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André 

Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de 

Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora 

IDE, Araras/SP, com 1ª. Edição: 1983). 
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   A Cidade Espiritual São Salvador, dos Níveis 

Superiores da Terra, está localizada na 9ª. Esfera, 

numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, 

que nasceu e reside atualmente na Cidade de São 

Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os 

Santos), no Brasil, já que o projeto das belas 

Revelações Espirituais em torno de algumas de 

suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu 

conhecimento, ou não, por força da natureza 

transcendental do precioso projeto em curso estar 

alinhado ao número nove (9), referente ao mês (9) 

de setembro do ano de 2012, quando o nosso pupilo 

mediúnico concluiu, a rigor, o seu primeiro Livro (em 

PDF) pela psicografia, propriamente dita, Livro # 2: 

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos 

Diversos, com a Coordenação Espiritual de Elvis 

Presley & Santa Clara de Assis, já debatido em 

obras anteriores de sua lavra psicográfica, e que foi 

produzido em homenagem ao Livro: “VOLTEI”, 

pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/pela FEB). 

   

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

André Luiz & Hernani G. Andrade: Voltando a ser atualizado                    

pelo Espírito Santa Brígida da Suécia.  
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Esta, trata-se de Santa Isabel, que Chico Xavier 

revelou ser Veneranda, uma Ministra da                     

Cidade Espiritual ‘Nosso Lar’. 
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Capítulo # 10 

______________ 

 

 
 

Jesus, Elizabeth d´Espérance e Vivaldo P. S. Filho: “O Amor Prometido”! 

 

“Que novo amor era aquele apregoado aos pescadores singelos por 

lábios tão divinos? Até ali, caminhara ela sobre as rosas rubras do 

desejo, embriagando-se com o vinho de condenáveis alegrias. No 

entanto, seu coração estava sequioso e em desalento. Jovem e 

formosa, emancipara-se dos preconceitos férreos de sua raça; sua 

beleza lhe escravizara aos caprichos de mulher os mais ardentes 

admiradores; mas seu espírito tinha fome de amor”. 

– Humberto de Campos 

(“Boa Nova”, cap. 20, Maria de Magdala, Humberto de Campos/Chico Xavier, 3ª. edição 

especial, Editora FEB, 2008) 

Nota: O grifo no texto de Humberto de Campos é nosso. 

   Amigo e amiga! 
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   Sejamos honestos, uns para com os demais, e sem 

receio de qualquer espécie pelo que venham a pensar 

de nós diante de tal afirmativa, temos ou não temos 

a esperança de um dia encontrarmos a nossa Alma 

Gêmea, um Espírito bondoso que nos consagre afeto 

e carinho, ternura e conforto, pelos eternos confins 

da Imortalidade com Jesus Cristo? 

   Se formos formular um Estudo dentro dos preceitos 

exclusivos do Espiritismo, nada, absolutamente 

nada, nos entravará a marcha de Ascensão para a 

Eternidade do Amor Prometido!... Visto que nem 

mesmo as 

 colocaram empecilhos para que, num 

dado momento de nossa existência, pudéssemos, 

em definitivo, criar asas no grande sonho de nossas 

diversificadas vidas sobre a face do mundo, quando 

num perfeito entrosamento com o manto de gloria no 

qual está revestido o amor-puro, o amor-entrega, e 

o amor-cúmplice, e com a permissão do Pai, 

viéssemos a (re)encontrar, numa esquina qualquer 

ou num bate-papo despretensioso, aquela, ou 

aquele, que fora designado, pelo Controle Universal 

de Deus, como a nossa terna e formosa Alma Gêmea. 

   Com a exatidão dos números, assim como foram 

elaborados em nossa obra original... “SÃO LUIS 

IX”, iremos oferecer aos nossos (as) estudantes de 

Espiritismo, Espiritualismo, e Espiritualidade, como 

dádiva do Senhor, e pelo profundo respeito às causas 

do coração, os , 
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em forma de “SINAIS” SECRETOS DE DEUS na 

obra de Francisco Cândido Xavier, quando o 

Espírito de  pode, pela pena literária de 

Humberto de Campos, deixar marcada a VOLTA do 

glorioso Espírito de São Luis IX, num entrosamento 

milimetricamente Arquitetado do amor fiel entre 

Elizabeth d´Espérance (Maria de Magdala) & Vivaldo 

P. S. Filho, o santo francês reencarnado. 

   Vejamos então: 

- A Obra: “BOA NOVA”, Capítulo de # 20, Maria 

de Magdala, que vai da página de # 161 à página 

de # 172. 

   Aqui, temos: duas vezes (do 20)... O dia (10) do 

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

no século 20.  

   E temos também o # 1998, numa soma de todas 

as páginas deste específico Capítulo: Maria de 

Magdala, desde a página de # 161 até a de # 172, 

quando por uma nova soma encontraremos os 

seguintes números-CHAVES: 

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

P. S. Filho (São Luis IX), no século 20.  

- 9 + 8 = 17.  

   Temos... O dia (10) e mês (7) do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

____________ 
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- E ainda: 10 + 17 = 27.  

   Sendo que: 2 + 7 = 9.  

   Ou seja, o exato mês (9) de setembro, do ano de 

2012, quando Vivaldo P. S. Filho concluiu a sua 

primeira (1ª.) obra psicográfica, “MENSAGENS DE 

ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, Supervisão 

dos Espíritos de Elvis Presley & Santa Clara de Assis, 

em Homenagem ao Livro... “VOLTEI”, de Irmão 

Jacob (por Chico Xavier/FEB). 

____________ 

   Isso acontecendo exatamente numa obra da lavra 

mediúnica de Francisco C. Xavier, o maior médium 

que a Humanidade já teve conhecimento, quando 

apresenta nesse específico Capítulo (20) a passagem 

muito simbólica de Maria de Magdala (a Elizabeth 

d´Espérance) para o Reino Divino, que se dá pela sua 

entrega ao amor divino do Cristo. 

  Mas se formos fazer mais uma rápida conta, da 

primeira página (161) deste Capítulo com a última 

página (172) deste mesmo Capítulo, teremos o 

resultado de resultado: 

- 333. Simbolicamente, um número sagrado, já que 

o # 3 é visto pelos cristãos primitivos como uma das 

manifestações do Espírito Santo. 

   Agora, somemos: 3 + 3 + 3 = 9.  

   Novamente... O exato mês (9) de setembro, do 

ano de 2012, quando Vivaldo P. S. Filho concluiu a 
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sua primeira (1ª.) obra psicográfica, “MENSAGENS 

DE ALÉM-TÚMULO”, Espíritos Diversos, Supervisão 

dos Espíritos de Elvis Presley & Santa Clara de Assis, 

que foi em Homenagem ao Livro... “VOLTEI”, de 

Irmão Jacob (por Chico Xavier/FEB). 

____________ 

   Não nos esquecendo de que 33 foi a idade com a 

qual Jesus Cristo foi morto.... E o # 3 restante (desse 

número acima: 333), seria a representação do signo 

de Peixes, a exata era de Peixes, pela qual transitava 

o Messias de Nazaré no seu Apostolado de Sublimes 

realizações para o mundo, além de ter sido o tempo 

de duração (3 anos) de seu messianato entre os 

Homens & as Mulheres infelizes e ingratos. 

  Por outro lado, como muitos poderão verificar na 

obra original, tanto quanto no início deste Portfólio 

do Livro São Luis IX, o bebê H. S. (corpo fisiológico) 

que recebeu as três (3) Entidades diferentes (as de 

Elizabeth d´Espérance, Elvis Presley e Maurice Gibb), 

numa Transposição Reencarnatória, nasceu no 

dia 20 de março (3) de 2014, sob o signo de Peixes. 

   Podemos aqui assegurar que o Mundo Espiritual 

Superior se articulou de maneira muito especial, para 

que todas as equações se apresentassem de acordo 

com a Missão do Cristo Amado. 

   Tanto no ontem, quanto no hoje, estas duas Almas 

Gemas se buscam e procuram se (re)encontrar nos 

caminhos incessantes da Eternidade, mesmo que 
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com tarefas específicas e individuais, com a avidez 

dos santos e dos heróis, sempre na busca incessante 

da realização espiritual com Deus e para Deus. 

   Sim, ambos VOLTARAM, para se reencontrar 

ainda no seio do planeta material, um na condição de 

desconhecido médium espírita, e a outra na condição 

de um lindo e sorridente bebê, que foi colocado em 

seus braços, mesmo que temporariamente, para que 

o destino lhes gravasse o episódio com as luzes 

diamantinas e perfeitas do Amor Celestial do Pai. 

   Na obra original, foi feito um Estudo extenso sobre 

o compromisso espiritual dessas duas personalidades 

da Bíblia, seja Elizabeth d´Espérance como Ruth, ou 

Vivaldo P. S. Filho, na antiga figura de Boaz, que 

foram peças fundamentais na Genealogia do Cristo. 

   Afirma Humberto de Campos, à primeira página 

(161) desse maravilhoso encontro de almas, Jesus, 

Maria de Magdala (Elizabeth d´Espérance), e porque 

não dizermos Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX)?...:  

- “Mas seu espírito tinha sede de amor”. 

   E cremos que não deva haver ainda grades dúvidas 

acerca da Decodificação Espírita, visto que os dados 

& fatos são evidentes!!..., embora sempre precisado 

da ajuda de todos para avançar, avançar, e continuar 

avançado!!  

Veneranda (Espírito)                                       

Vivaldo P. S. Filho (médium)                             

(Salvador/BA, 25 de fevereiro de 2015, às 14hs04min) 
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   Nota do médium: Segundo a grande Instrutora 

Veneranda, questionar a autenticidade moral do Artigo 

acima, será o mesmo que por em “xeque” a idoneidade 

espiritual da obra de Chico Xavier e da Editora da Casa-

Mater do Espiritismo no Brasil. 

 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX) com Maria Francisca (a antiga 

personagem Rainha Margarida de Provença). 

   Segundo os meus Benfeitores & Amigos Espirituais, a 

querida Maria Francisca (que fora também, em uma 

existência passada, a alma bondosa e prestativa da 

Irmã Joana Suárez, que entregou o seu carinho e a 

sua atenção aos cuidados da saúde física, à época, muito 

debilitada da inesquecível Santa de Ávila), na companhia 

segura de minha querida mãezinha , e da 

filha Joane, teria agora a incumbência de me auxiliar nas 

tarefas mediúnicas diante do , 

quanto a missão de trazer ao mundo o Espírito milagroso 

de Elizabeth d´Espérance, sendo eu o seu esposo, 

enquanto pai humilde e zelador dedicado dessa alma 

vitoriosa e iluminada, Ruth., etão, tudo idica que Ruth 

poderia sim voltar como miha própria filha, o que parece 
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ser um atividade intensa pela Reencarnação Múltipla, e 

ora pela Transposição Reencarnatória,  

   Porém, como diria o nosso Chico Xavier (Espírito): 

Para os Espíritos que atuam nas tarefas de auxílio no 

Plano Material, as coisas vão sendo solucionadas..., 

de acordo com as possibilidades do caminho. (Risos 

de Veneranda!!). 

 

Santa Teresa de Ávila (Elizabeth d´Espérance). 

 

Joane Amorim (Margarida de França) &                                                  

(Branca de Castela) 
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   No mais, é preciso que a Decodificação avance, para 

que outros dados & fatos (chaves) possam surgir e virem 

de encontro ao Esquema-Original, o da atual VOLTA de 

.  
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Elizabeth Victoria Montgomery (Los Angeles, 15 de abril de 1933 — Beverly 

Hills , 18 de maio de 1995) foi uma atriz norte-americana cuja carreira se 

estendeu por cinco décadas. Ela é lembrada principalmente por seus papéis 

em A Feiticeira como Samantha Stephens, em A Case of Rape como Ellen 

Harrod e em The Legend of Lizzie Borden como Lizzie Borden. 

Elizabeth Montgomery – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://pt.wikipedia.org/wiki/15_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/1933
https://pt.wikipedia.org/wiki/Beverly_Hills
https://pt.wikipedia.org/wiki/Beverly_Hills
https://pt.wikipedia.org/wiki/18_de_maio
https://pt.wikipedia.org/wiki/1995
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atriz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bewitched_(s%C3%A9rie_de_televis%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/The_Legend_of_Lizzie_Borden
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lizzie_Borden
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_Montgomery
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Capítulo # 11, Uma Nota Final.                                       

Mas não Definitiva! 

 

“A Matemática é o alfabeto com o qual Deus 

escreveu o Universo”.  

– Galileu Galilei 

 

  

By Spirit Elizabeth Montgomery 
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   Queridos irmãos em Cristo! 

   Pode até parecer que estamos sendo insistentes, 

mas não estamos.  

   É o nosso senso de responsabilidade que grita 

dentro de nossos corações, de cada um dos Amigos 

Espirituais que tem procurado surpreender a cada um 

de vocês, os nossos fiéis servidores da Causa 

Espírita, inclusive ao nosso próprio médium, com o 

que possuímos de mais valioso: A busca incessante 

pela Verdade! Esteja ela onde estiver ou doa a quem 

doer, sim, pois não pensem vocês que os Espíritos do 

Senhor haveriam de se ajoelhar diante de qualquer 

companheiro (a) de Doutrina Espírita, e, mesmo 

diante das vaidades e dos poderes transitórios 

mundo, muito terríveis, ficassem amedrontados por 

estarem dizendo o que pensam e afirmando como os 

espíritas, particularmente, e os religiosos de uma 

maneira mais geral, devem sentir, amar, e vivenciar 

os preceitos de bondade, de fé, e de caridade diante 

uns dos outros, assim como o fez o Senhor Supremo 

de Nossas Vidas durante todo o seu divino 

apostolado, com Deus, apesar de no momento 

derradeiro da crucificação infame, patrocinada pela 

corte tenebrosa dos religiosos do seu tempo, 

perguntou ao Pai Celestial: “Meu Deus, meu Deus, 

porque me abandonaste?” (Mateus 27:46). 

   Precisamos entender esse grito de socorro do 

Cristo como um verdadeiro testemunho de renúncia 

e aflição, diante de Si mesmo e diante do mundo 
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corrupto e profundamente perverso de sua época, 

pois naquele momento cruciante O vemos solitário e 

sofrido, tal qual a grande maioria dos médiuns e dos 

tarefeiros religiosos que tem transitado pelo planeta 

material vergando a cruz do Mestre, que é a de sua 

integral confiança nos poderes supremos de Deus, e 

o seu perfeito desprendimento das coisas materiais 

(e que não venham entender a nossa palavra em tom 

de sofisma, já que, segundo entendemos, do Lado de 

Cá também há os ricos e os pobres, a riquezas e a 

mendicância, embora os ricos daqui compram os 

seus potentes conversíveis e suas joias preciosas 

com os tesouros do coração e da ternura, da 

gentileza e da paz, os quais puderam amealhar 

durante a sua vida carnal, por exemplo, em obras 

sinceras de solidariedade e compreensão, amizade e 

honestidade, sem que tivessem que burlar a própria 

consciência e a consciência alheia), aliás, como muito 

pouco temos visto por aí, já que o que mais tem 

faltado no conjunto de valores espirituais dos seres 

encarnados na Terra é exatamente AMOR, amor a si 

mesmo e amor aos demais irmãos de romagem.  

   Podemos dizer que é muito difícil passar pela vida 

material sem que não tenhamos de nos deparar com 

um companheiro ou uma companheira de experiência 

humana que não esteja a nos insuflar pensamentos 

de desesperança e de falta de confiança nos poderes 

de Deus. 

   Hoje, talvez mais do que nunca, temos notado que 

o povo de Deus, ou pelo menos o “suposto” povo de 
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Deus, e aqui me refiro particularmente aos queridos 

espíritas (apesar de em nossa Esfera de Ação, ou 

Dimensão Espiritual, já não necessitarmos tanto de 

“rótulos”, de títulos ou de qualquer outra forma de 

honrarias que possa vir a embevecer-nos com 

determinadas vaidades que só mesmo aos homens 

terrenos pode fazer diferença. Por aqui, a Lei Única é 

de Amor, de Justiça, e de Caridade... Nem muito pra 

Cima, pois ainda somos muito imperfeitos diante do 

Universo, e nem muito pra baixo, segundo os fluidos 

animais dos seres que habitam as faixas de vida 

espiritual da crosta planetária), tem se nutrido, 

invariavelmente, de pensamentos tão nocivos a eles 

mesmos quanto aos seus irmãos do plano invisível 

que lhes seguem os passos de muito próximo, estes, 

com a intenção não somente de lhes verificarem a 

(suposta) reforma íntima, mas também de lhes rogar 

socorro através de suas ações e de seus atos na difícil 

jornada material. 

   O Certo é que tudo vai indo mal, e muito mal 

mesmo! 

   Como disse, não temos a intenção de fazer “selfs” 

para mostrar aos outros, pois a nossa tarefa é a de 

Educação, Iluminação, e de Evolução. 

   E a Reencarnação, tema sempre muito 

interessante para os nosso estudos como adeptos de 

uma Doutrina vigorosa, sempre atual, e nunca 

pressagiadora de sombras, mas de Luzes Eternas, 

apesar de esclarecer-nos sempre de que para cada 

uma de nossas ações no bem haveremos de colher 
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muitas alegrias, tanto hoje quanto amanhã, e que 

para cada ação no mau, por nossa vez, sempre 

estaremos a nos precipitar nas sombras da morte, 

uma morte fictícia, é certo, mas invariavelmente 

dolorosa, apesar de temporária. 

   A Lei é de Vida, vida em abundância e de vida 

eterna. 

   Por este motivo, além do conforto extremo que nos 

causa lembrar, fazer lembrar, e homenagear (pela 

veneração mesma de sua memória espiritual!) o 

querido amigo e mestre São Luis de França (Vivaldo 

P. S. Filho), devemos entender todo esforço atual dos 

Agentes da Luz como um verdadeiro testemunho de 

fé e devotamento ao Amigo Incomparável, Jesus de 

Nazaré, pois o trabalho que nos coube realizar, até 

este momento, foi como o nosso tributo inesquecível 

de agradecimento incondicional a Ele, que tem nos 

compreendido a ingratidão através de inúmeras 

oportunidades de crescimento e aprendizado no 

decorrer de nossas inúmeras quedas, ou antes, de 

nossas infinitas idas e vindas, em existências 

perpetuas (na contagem do tempo dos homens, já 

que para nós, pelo menos para os de minha condição 

espiritual, o tempo não se conta com números, mas 

com ações praticadas no bem ou no mal, o que nos 

leva a pensar que para nos movimentarmos de uma 

Esfera Espiritual para Outra, não significa andar para 

frente, para o alto, ou para baixo, mas, 

invariavelmente, para dentro de nós mesmos... E é 

exatamente aí, que passamos a compreender que o 
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Universo é realmente Ilimitado, inconcebível e 

inimaginável, a não ser para o Todo-Poderoso).  

   Mas, como ainda somos seres animais (risos da 

Benfeitora!), embora estejamos nos esforçando para 

virarmos anjos, vejamos que os números e os 

cálculos ainda são uma necessidade para cada um 

de nós, mesmo porque, para que possamos vivenciar 

uma viva plena, mentalmente falando, será 

necessário que VOLTEMOS muitas e muitas vezes 

aos mundos primitivos (espirituais e/ou materiais), 

tanto nos da Terra (André Luiz, por Chico Xavier, fala 

em inúmeros Planos e sub-planos!) como nas esferas 

materiais e espirituais de planetas que vibram e que 

se movimentam muito além de nosso acanhado 

sistema solar, suando o suor do bom-trabalhador, 

até que nos transformemos em verdadeiros heróis da 

lealdade e da gratidão, contribuindo decisivamente 

com a construção de um mundo (ou mundos) bem 

melhor, busquemos nivelar os nossos pensamentos 

com os apontamentos que estão nos sendo colocados 

ao serviço de aprendizagem, que são a somatória do 

esforço de nosso médium (na busca incansável de 

fontes históricas e/ou doutrinárias!!) com os dos seus 

Guias & Mentores, estes, felizes e satisfeitos por 

estarem fazendo a vontade do Pai, que é a de 

promover o Espiritismo por uma propaganda sadia e 

voltada para o Evangelho Vivo do Cristo. 

   E quem poderia supor que um médium bisonho 

(risos novamente da Benfeitora!) e sem os grandes 

valores “econômicos” que pudessem, na atualidade 
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caprichosa dos religiosos de “situação”, lhe auferir as 

glórias e as gentilezas do mundo transitório, tido, 

pelos seus companheiros de doutrina, no eclodir de 

suas atividades mediúnicas, como um desequilibrado 

mental (isso porque fora obrigado por sua família, e 

mal orientado doutrinariamente a seguir pelos 

caminhos, invariavelmente, tétricos dos consultórios 

psiquiátricos, na sua grande maioria das vezes... 

carregados de muita mesura sentimental, 

, e particularmente de 

Espiritismo, sempre muito dispostos a levar uma 

boa “grana” de seus pacientes, já que cada consulta, 

via de regra, tem custado mais do que uma cesta 

básica para duas pessoas. Daí podemos imaginar que 

ou o paciente toma os remédios prescritos, embora, 

às vezes necessários, ou passa fome. Que escolha 

dura, não?!... Por esta e por outras é que somos de 

parecer que no Centro Espírita sempre deva ter um 

médico psiquiatra que cumpra as suas obrigações de 

caridade para com todos, sem que cobre nada. E, 

mais tarde, em seu consultório, volte a atender as 

pessoas ao preço que elas, todos médiuns em 

desajuste ou em desarmonia espiritual, possam 

pagar, pois o que temos presenciado de verdade são 

determinados terapeutas e/ou psiquiatras, médicos 

e/ou advogados, se servirem dos serviços de 

caridade nos variados Centros Espíritas do Brasil 

para, logo a seguir, “meterem a faca” nos seus 

consultórios e escritórios nos já tão perturbados, e 

carentes, pacientes “espíritas”. Afinal, o consultório 
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sempre haverá de ser a extensão de cada Centro 

Espírita, e não o contrário! A Espiritualidade deve ser 

o nosso principal objetivo, estejamos onde quer que 

seja. Já não ocorre o mesmo com os nossos lares, 

que, na verdade, sempre deverá ser o nosso ponto 

de apoio e a nossa maior referência, seja em termos 

de vivência ou em casos de humanidade. O Universo, 

este sim é a nossa morada, já que estamos todos 

ancorados nas estrelas do firmamento!..., como  

já falou um filosofo!!), poderia agora estar defronte 

do palco (espiritual) da vida a transmitir do Mais Alto 

as Mensagens de fé e de otimismo, de honradez e de 

desprendimento, que tem sido, tanto para ele mesmo 

como para cada um de seus inúmeros Amigos 

Espirituais, uma oferta generosa de Deus para que 

possamos atravessar os dias cruciantes da vida 

planetária (pois também estamos na Terra, apesar 

de estarmos desencarnados!!), como a nos regar o 

próprio peito com as pétalas harmoniosas da canção 

venturosa, quão apaixonante, do Evangelho?!... 

   Todos (as) nós, olvidando as inúmeras cruzes 

do caminho terreno, cantando e sorrindo, felizes e 

contentes, por estarmos 

. 

   Praticamente, todos os pontos obscuros que 

poderiam ser motivo de “escândalo”, em torno de 

nossa obra-original, e mesmo desse nosso Portfólio 

adicional, foram basicamente desfeitos, pois tanto 

ele (o médium), quanto nós mesmos (seus Amigos 

da Vida Maior), procuramos consubstanciar todas as 
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nossas informações, no que diz respeito à confiança 

nos Serviços Mediúnicos de agora, com o que existe 

de mais digno de respeito entre os Cristãos e os 

espíritas, em particular, não nos esquecendo de levar 

em consideração o acervo riquíssimo de dados que 

existe e que poderíamos utilizar a partir da obra de 

outros companheiros (as) de Doutrina, além de fatos 

& dados isolados, ou aparentemente isolados, no 

corpo da Ciência Material. 

   Com isso, minha gente, o nosso trabalho está 

compreensivelmente subordinado às evidências-

CHAVES inseridas neste material luminoso da vida 

humana e da comunidade bem-aventurada dos 

Espíritos Superiores. 

   Isso é ponto um pacífico. 

   Entretanto, procurando trazer aos irmãos do solo 

planetário mais algum material de reflexão e de 

estudo, em torno da ‘Reencarnação Programada & 

Múltipla (no decorrer dos muitos milênios do mundo 

material) do Espírito São Luis de França’, pedimos 

a todos os nossos leitores fixarem a sua atenção nos 

dados & fatos a seguir, que não somente sugerem a 

positividade do trabalho mediúnico de nosso Vivaldo 

P. S. Filho, como tem sido insistentemente observado 

aqui pelos seus Guias Espirituais, mas também 

consolida, neste final de atividade psicográfica para 

o Livro (5) em questão, o valor todo espiritualizante 

do Esquema-CHAVE formado a partir da vida 

passada, presente, e futura, como numa interface 
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perfeita, de Elvis Presley (a reencarnação do Rei 

Davi) e de Vivaldo, formalizando dessa forma o 

quadro de Reencarnações Programadas, isso, a partir 

de eras muito distantes da vida atual de cada uma 

das personagens em estudo, e dessa maneira, ainda, 

contribuindo de forma decisiva com o que existe de 

mais atual, neste setor, dentro do conhecimento da 

Ciência Acadêmica. 

   Costuma-se afirmar que... a melhor parte sempre 

fica para o final... (Risos). 

____________ 

Elvis Presley está morto? 

   

O doutor Lamin condena qualquer especulação que atribua a morte 
do cantor pelo uso de drogas ilícitas. “Ele nunca fez uso desse tipo 

de drogas. Vi os registros médicos". 
________________ 

 

Fonte: Ricardo Bechini/Jornal Estado de Minas de 2 de janeiro de 2008,                        

Caderno Cultura, pag 5. 
    

   A resposta natural à interessante pergunta acima 

é: Sim, o maravilhoso cantor norte-americano está 



                    Livro # 5: “A Reenc. Progr. & Múltipla São Luis IX” – Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 

 401 

Ed. e-book: 
2015-22 
 

desencarnado (embora tenha feito uma rápida 

incursão nãos fluidos da matéria carnal, como bem 

ilustramos no começo desta obra 

), e a prova disso, além das inúmeras 

autoridades médicas dos Estados Unidos da América, 

é o depoimento pessoal do respeitado médico 

brasileiro que participou da autopsia no Rei do Rock, 

em agosto de 1977, como apresentado por uma 

emissora de TV brasileira (filiada da TV Globo, em 

Minas Gerais), no ano de 2009, e atualmente postada 

no seguinte Site que encontramos pelo Youtube... 

(https://www.youtube.com/watch?v=-iLOiaOkcPU).  

   Agora, nos dirijamos ao que nos interessa mais, ou 

seja, aos exatos números que marcam a passagem 

desse respeitável agente da medicina nacional com 

os elementos inquestionáveis que dizem respeito à 

Mecânica Reencarnatória, tanto de Elvis Presley 

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

   Segundo ele mesmo afirma na reportagem, no dia 

16 de agosto de 1977, o seu plantão se iniciaria às 5 

horas da tarde, mas inesperadamente teria de fazer 

a autopsia em Elvis Presley, às 4 da tarde (antes do 

seu plantão):  

   Quando, numa rápida conta, temos: 5 + 4 = 9.  

   Ou seja, temos novamente, o enigmático mês (9) 

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

Filho concluiu aquela que se tornaria a sua primeira 

(1ª.) obra pela psicografia, propriamente dita... 

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO", por Espíritos 

https://www.youtube.com/watch?v=-iLOiaOkcPU
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Diversos, Coordenação Espiritual de Elvis Presley & 

Santa Clara de Assis, em Homenagem ao 

Livro... VOLTEI, do Espírito Irmão Jacob (por Chico 

Xavier/pela Editora da FEB).  

   O depoimento do Dr. Raul Lamin, encontra-se em 

conexão perfeita com o Livro... São Luis IX (EM 3 

VOLUMES). 

 

   Mais uma vez, A Matemática Divina se materializa 

pelo concurso da racionalidade e da lógica dos 

números-chaves que dizem respeito ao Esquema-

CHAVE das Vidas Sucessivas de São Luis IX como 

Vivaldo P. S. Filho: 4, 7, 8, 9, 10 & 17..., que são 

os # básicos, ou fundamentais, que estão em divina 

associação com a sua Missão Espiritual, Mediúnica & 

Humana, que diz respeito à Nova Genealogia do 

Cristo para o Quarto (4º.) Milênio da Era Cristã.   

   Entretanto, podemos ir um pouco mais além... 

   * Na postagem desse clipe (no Youtube), veremos 

que o mesmo tem a duração de: 00:02:29. (nota: 

Este é o tempo atual mostrado no visor do site do 

Youtube, embora no marcador interno da respectiva 

gravação esteja apresentando o tempo: 00:02:28. 

Algo bastante interessante, como muito curioso para 

a nossa reflexão! Lembremo-nos, de que os 

Benfeitores de Vivaldo tem afirmado que Elvis Presley 

também fora a reencarnação de um dos (12) 

Apóstolos do Cristo, André, que era o irmão de 

Simão Pedro). 
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   * Na postagem desse clipe (no Youtube), veremos 

que o mesmo foi: Adicionado em 22/08/2009. 

   E somente no dia 27 de março de 2015 é que o 

nosso médium Vivaldo foi tomar conhecimento (e de 

maneira aparentemente casual, sim, pois nós 

mesmos o induzimos a encontrá-la na Internet!!) 

dessa Entrevista, apesar de anteriormente ele já ter 

tentado encontrar o Dr. Lamin pelo diretamente pelo 

site do Conselho Regional de Medicina, de Minas 

Gerais, mas infelizmente sem sucesso. 

____________ 

   Mas vejamos o que teremos agora, a partir dos 

elementos acima: 

- 2 + 2 + 9 (1ª. contagem) = 13. 

- 2 + 2 + 8 + 2 + 9 (Adição ao Youtube) = 23. 

   Muito bem, agora somemos: 13 + 23 = 36.  

   Num primeiro momento, vocês poderão achar que 

a coisa ficou meio que imprecisa, mas recordem-

se dos Esquemas-CHAVES que foram alinhavados um 

pouco mais atrás, verão que não!! 

   Então:  

- 6.  

- 9 (o # encontrado pela conversão do outro 

emblemático # 6, pelos motivos que já conhecemos 

pela Decodificação Espírita!!). 

- 12 (pela soma dos # 3 + 9). 
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OS EMBLEMÁTICOS # 6, 9 & 12: 
 

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

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

Filho 'iniciou' & 'completou' a primeira parte 

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

psicográfica, propriamente dita: “MENSAGENS DE 

ALÉM-TÚMULO”, Espíritos Diversos, Coordenação 

dos Espíritos Elvis Presley & Santa Clara de Assis, 

em Homenagem ao precioso Livro... “VOLTEI”, 

pelo Espírito Irmão Jacob (por 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 me Auxiliado na produção dos seus mais de 130 

Livros psicográficos, sem desconsiderar que estes 

enigmáticos # 6 & 9, quando invertidos, aparecem 

como os # 9 & 6, tanto faz!! 
 

   Quando também precisamos nos lembrar do título 

de família do : São Luis IX (9) 

de França, seguramente uma das reencarnações 

passadas do médium baiano Vivaldo P. S. Filho. – 

Enquanto o número 6 representa... O exato mês (6) 

de junho, do nascimento de , que 

tomamos conhecimento que apareceu, à época da 

Codificação Espírita, como o próprio 

!..., aliás, um Estudo encantador que poderá 

ser acessado em algumas das obras que foram 

produzidas pela mediunidade do próprio Vivaldo, 

tudo muito em acertado pela Decodificação, visto 

que os # não mentem!!...  
 

   Não é isso?!... 
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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 deem. (Nota de Allan Kardec. Os 

destaques são nossos). 

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

Deus, 93ª. edição – 1ª. impressão (Edição Histórica) – 

5/2013, Editora da FEB). 

________________ 
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Vejamos a questão # 6, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

    O sentimento íntimo que temos da existência de 

Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de 

idéias adquiridas? 

   “Se assim fosse, por que existiria nos vossos 

selvagens esse sentimento?” 

         Se o sentimento da existência de um ser 

supremo fosse tão somente produto de um ensino, 

não seria universal e não existiria senão nos que 

houvessem podido receber esse ensino, conforme se 

dá com as noções científicas. (A nota é de Allan 

Kardec). (Os grifos são nossos). 

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

da existência de Deus, Parte Primeira, Capítulo I, De 

Deus, 93ª. edição (EDIÇÃO HISTÓRICA) – 1ª. impressão – 

100 mil exemplares – 5/2013, tradução                                       

de Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                                                          

________________ 
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Vejamos a questão # 12, de  

“O livro dos espíritos” 

    É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? 

{LE-17.} 

   “Não, Deus o proíbe.” 

 

Allan Kardec, “O livro dos espíritos” (1857), q. 12, Criação, 

Capítulo II, (EDIÇÃO HISTÓRICA BILÍNGUE) – 1ª.edição – 1ª. 

impressão – 4/2013, tradução de Evandro Noleto Bezerra,                 

Edição da Editora FEB.                                                    

________________  

Nota: Observemos, que nesta especifica edição da FEB, a vemos 

redirecionar a q. 12 para a q. 17: O exato dia (10) e mês (7) do 

nascimento de Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX), de “O LIVRO 

DOS ESPÍRITOS”, já na sua edição definitiva. Neste caso, dentro do 

texto definitivo, a palavra-chave que se apresenta é: “revelado”, 

que nos sugere a Nova Revelação da Decodificação do 

Espiritismo. 

Podemos, tranquilamente, deduzir que outros elementos-chaves 

haverão de serem encontrados caso decidamos por realizar uma 

investigação mais profunda a partir deste novo quadro que evoca a 

atual VOLTA de São Luis IX, tudo ocorrendo na mais perfeita 

harmonia com a Obra de Allan Kardec!!                                         

________________   
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____________ 

   Ou seja, temos aqui, mais uma vez, e fechando o 

ângulo perfeito das evidências-CHAVES em torno 

da programação espiritual de Elvis Presley, junto ao 

Consolador Prometido, tendo como representante o 

Espírito São Luis IX/Vivaldo P. S. Filho (que foi... O 

Presidente Espiritual da Sociedade Espírita de Paris, 

ao tempo de Allan Kardec...)... 

____________ 

   E se somássemos o número nove (9) acima, da 

soma dos # 3 + 6, com o nove (9) que veio antes, 

qual seria o emblemático resultado?..., e isso não 

fazemos aleatoriamente, mas sim pelo que ele vem 

a representar dentro dos # BÁSICOS..., que já 

relacionamos um pouco antes!!  

- 9 + 9 = 18.  

   Ou seja, temos aqui... O mês (1) de janeiro de 

nascimento de Elvis Presley. E ainda o mês (8) 

de agosto de morte de Elvis Presley. 

____________ 

   É certo que não foi uma obra do acaso que o 

simbólico Dr. Raul Lamin apareceu “em cena” 

naquele específico momento tão duro e tão marcante 

para a vida musical & artística dos seres encarnados, 

o da autopsia em Elvis Presley. 

____________ 
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   Vivaldo, foi durante muito tempo, entre os épicos anos de 1980 & 

1990, fundador e presidente do , um grupo 

particular de fãs e admiradores do Rei do Rock. 

_______ 
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   Mas não me dei ainda por satisfeita (risos). 

- Raul Lamin + o # nove (9) encontrado acima: Rei 

Luis IX (9).  

   Sem contar que o nome Raul Lamin tem nove (9) 

letras, representando ainda mais o enigmático mês 

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

S. Filho concluiu, a rigor, a sua primeira (1ª.) obra 

psicográfica, “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, 

numa Homenagem à obra incomparável de Chico 

Xavier: “VOLTEI”, pelo Espírito Jacob (FEB). Sendo 

que o nome acima: Rei Luis, tem exatas sete (7) 

letras, que muito bem pode representar... O mês (7) 

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

Luis IX). 

 

Vivaldo, os anos de 1970. 
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____________ 

   Façamos mais uma “brincadeira” com os nossos 

queridos leitores:  

    

   Se somarmos o nove (9) do nome de Raul Lamin 

com o sete (7) do nome de Vivaldo, teremos o 

resultado de #... 16:  

- O exato dia (16), do mês de agosto de 1977, da 

morte de Elvis, e também... O dia da autopsia 

realizada por ele, o patologista Dr. Lamin, e mais 

outro médico, o Dr. Thomas Mc Cheney, no Hospital 

Batista de Memphis, TN (USA), segundo consta da 

reportagem citada logo no comecinho desse nosso 

singelo, mas muito respeitoso Capítulo.  

____________ 

   A sinergia de uma para outra ocorrência apresenta-

se, verdadeiramente, perfeita.  

   E o que vocês me dizem sobre isso? 

   Viram só como as coisas do Mundo Oculto se 

mostram muito fáceis de serem compreendidas e 

percebidas, quando lhe buscamos entender os sábios 

mecanismos transcendentais?  

   Só nos basta ter um pouco mais de atenção e, da 

mesma maneira que Galileu Galilei procurou nos 

lecionar, procurarmos apreciá-las da maneira que 

elas se nos Apresentem, sem aquela quase geral 

injuriosa intenção de tentar lhe penetrar os segredos 
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de uma forma que não esteja de acordo com o 

sistema metodológico de Allan Kardec, visto que 

avançar no vasto e complexo campo do Invisível será 

sempre uma temeridade para qualquer um que não 

se prepare adequadamente pelo Espiritismo, sim, 

precisamos dizer isso, ou então que não seja pelos 

princípios da gentileza e da respeitabilidade, ou seja, 

de acordo às suas Leis, que são todas particulares, 

visto que a Obra de Deus opera por meio de ações 

amorosas, mesmo que aparentemente técnicas. 

   Que os investigadores da Alma, e mesmo os do 

corpo, não venham a tentar por “normas” científicas 

diante do nosso próprio médium, e em relação aos 

seus Guias & Mentores Espirituais (encarnados e/ou 

desencarnados), com a intenção de lhe devassar a 

intimidade psicológica, sem que antes se precatem 

pelo estudo e pela observação atenta dos fenômenos 

pela teoria (particularmente em O Livro dos Médiuns, 

e após na obra de André Luiz, por Chico Xavier), para 

depois, ai sim, seguir pela obtenção de resultados 

favoráveis na observação dos fatos mediúnicos, 

propriamente ditos, ainda que controlados pelos 

Agentes Espirituais que dirigem as faculdades de 

nosso amigo Vivaldo. 

   Outro aspecto bastante singular de nossa 

empreitada,  é a de fomentar, nos amigos do planeta, 

um estudo mais categorizado acerca da vida mental 

(ou subjetiva) das criaturas encarnadas, e mesmo 

das desencarnadas, já que a partir das informações 

preciosas que todos, invariavelmente, logicamente 
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obedecendo a certos mecanismos invioláveis da vida 

moral dos seres espirituais, podem absolutamente 

vivenciar existências materiais & ou múltiplas, já 

que, embora alguns estudiosos do planeta, de 

mentalidade profundamente linear, atrasada mesmo 

(perdoe-nos a sinceridade!), tentam admitir para os 

demais, num esforço quase mórbido, que somos 

“diferentes”, o que passa a ser um grande absurdo, 

e um gesto de completo desrespeito à Unidade em 

Deus, e com Deus, dentro do conceito de 

interatividade, de interexistencialidade, mobilidade, 

multiplicidade e conectividade dos tempos modernos, 

em que vibra nas cabeças mais arejadas da Ciência 

Moderna a posição quase que generalizada de uma 

mecânica quântica, fazendo-nos todos compreender, 

mesmo que de relance, que cada ser vivo, cada 

bactéria, como cada molécula, como cada partícula 

de próton, elétron, neutrino ou gama, se sobrepõe, 

se subordina e se metamorfoseia uma na outra, uma 

sobre outra, e, cada uma com todas, tendo como o 

agente-causal, ou primeiro, nesse maravilhoso 

concerto de Espiritualidade, o DNA de Deus. 

   Já nos afirmou certo cientista contemporâneo: 

“Estamos todos ancorados nas estrelas”. 

   Com isso, meus queridos e amados irmãos (ãs) da 

experiência planetária, temos mesmo a obrigação, e 

não mais o dever, de acolher ao próprio coração cada 

um de nossos irmãos em luta, na Terra Material ou 

nas diversas Terras Espirituais, pois como costuma 
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afirmar o nosso estimadíssimo Vivaldo: não dá mais 

para pegar o caminho errado.  

   Ou seja, precisamos mudar, mudar mesmo, é para 

melhor! 

   E assim concluímos a nossa participação, que, pela 

graça do Bom Deus, haverá de iluminar cada mente 

como cada coração por entre as paredes espirituais 

da congregação sagrada que acolhe os espíritas da 

vida física e os espíritas da Imortalidade. 

   Sejamos pacíficos.  

   E sejamos Uno com o Pai Celestial. 

   Essa é a nossa mais esperançosa recomendação 

de irmã-amiga e sincera. 

 

   Que Deus salve o povo brasileiro! 

Elizabeth Montgomery (Espírito)                            

Vivaldo P. S. Filho (médium)                          

(Salvador/BA, 28 de março de 2015, às 21hs40min) 
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   Nota do médium: Esta queridíssima Entidade 

Espiritual da Vida Maior, quando reencarnada na Terra 

Material, ficou celebrizada na épica série de TV norte-

americana dos anos de 1960... “A Feiticeira” (aqui no 

Brasil, este seriado foi exibido, salvo engano, pela 

primeira vez pela TV Globo, nos idos dos anos de 1970), 

quando ela interpretou a empolgante personagem 

Samanta Stephens, uma loura muito linda e encantadora 

que fazia par com o seu esposo James Stephens (Dik 

York). 

   A sua personalidade espiritual é de uma beleza tão 

intensa que, em várias ocasiões, tivemos o ímpeto de lhe 

evitar a presença, mesmo que mental, já que pelo poder 

que se irradiava de seu corpo astral, se não tomarmos 

a devida precaução, poderá até mesmo nos causar 

determinadas queimaduras perispirituais, e mesmo no 

meu corpo físico (temos inclusive observado como os 

fluidos dos Espíritos de Luz chegam a esquentar, ou 

ferver, o meu prato de comida ou de café, e em outros 

momentos até a congelar completamente, endurecendo-

a, a minha água de beber, chegando mesmo a empedrá-

la bem à nossa frente e sob a nossa cuidadosa atenção, 

isto tudo em decorrência da compatibilidade de nossa 

energia mediúnica com as deles (as), num fenômeno 

físico muito natural e espontâneo!!), já que ela vibra 

numa Dimensão muito mais Elevada do que a nossa na 

Terra Material (a 5ª. Esfera Espiritual da Terra). 

   Diante do seu olhar profundo, às vezes meigo e/ou 

enigmático, eu pessoalmente me sinto como se, 

literalmente, estivesse Devassando o próprio Universo 

Espiritual. 
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   Sua pele e seus cabelos são perfeitamente humanos, 

apesar de reconhecer-lhe a grandeza Espiritual.  

 

   Ela acaba de nos afirmar: 

 (Ela sorri descontraidamente). 

   Ela é doce, embora firme e muito decidida em suas 

ações. 

   A sua presença astral, invariavelmente, se segue a 

diversificados efeitos de ordem transcendental, como se 

ela mesma estivesse tentando me instruir acerca da 

atividade mediúnica Entre os Dois Mundos, o nosso 

material e o dela, todo espiritual. 

   Uma das curiosidades mediúnicas que ela nos traz, 

sempre que temos algum tipo de dificuldade emocional, 

acredito para que não nos sintamos tão tristes em 

decorrência da difícil vivência na Terra Material, é a de 

se fazer perceber pelo meu aparelho de televisão (HD), 

que possuo em minha sala de casa. 

   É que, ao mesmo tempo em que a cena do seriado que 

ela protagonizou (A Feiticeira) aparece na tela, a querida 

Benfeitora Espiritual passa a me fazer perceber, pela 
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clarividência, todo o mecanismo, ou pelo menos em sua 

delicada síntese-mediúnica, da vida oculta dos atores, 

em quadros muito interessantes de telepatia à distancia 

(telementação, no conceito de André Luiz, por Chico 

Xavier), e os diversos tipos de irradiações mentais que 

estavam em jogo durante a gravação da específica cena, 

quando passo a perceber, de maneira muito positiva, 

os aspectos variados de sua aura astral, em tons 

distintos e de qualidade fisiológica (se sexual e/ou 

emocional!) variada. 

   Realmente, um deleite para qualquer médium, tão 

bisonho e tão insignificante quanto eu mesmo. 

   Entretanto, outra ocorrência que me lembro neste 

instante, que poderá servir para o nosso estudo sobre 

Mediunidade e Intercâmbio com o Plano dos Imortais, já 

que a própria Amiga Espiritual Elizabeth Montgomery 

fora uma das patrocinadoras dessas, e de outras tantas 

ocorrências parecidas, ou análogas, é que em diversas 

circunstâncias, durante o dia mesmo (pela manhã e/ou 

pela tarde), e até mesmo pela noite, quando estávamos 

sob calor intenso em locais, às vezes, completamente 

sem qualquer ventilação ambiente, fui tomado de 

surpresa com rajadas refrescantes de deliciosas brisas, 

como se de repente o local fosse tomado por um potente 

refrigerador-invisível, com a característica marcante de 

um “ar condicionado” muito frio e muito intenso (apesar 

da agradabilidade!) que não conseguíamos ver com os 

olhos materiais, e nem mesmo pela minha própria 

vidência mediúnica. 

   E isto, temos observado com outras pessoas que, 

sequer, imaginam de onde partem as aromáticas brisas, 
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aparentemente do meio ambiente da Natureza Material, 

mas que, em verdade, são produzidas, quando não por 

aparelhagem técnica específica do Mundo Espiritual 

Superior, por uma ou outra Entidade Amiga que lhes 

favorecem com o frescor e o encantamento do amor leal 

e sempre dedicado. 

   Ela, Elizabeth, acaba de nos sorrir com carinho e 

ternura!  

______________ 

   Por outro lado, e já que estamos a falar de “gatinha” 

(s), no caso de nossa Amiga Espiritual Elizabeth 

Montgomery, por que não falarmos também dos 

“cãezinhos”?  

   E é exatamente à pedido de nossos Amigos Espirituais, 

apesar de nos crermos incapacitados para a continuidade 

de nossas tarefas de agora, não por preguiça e/ou 

desleixo, mas por conta de nossa dificuldade em manter 

a sintonia devida com eles por conta de minha saúde um 

tanto precária (embora eles mesmos sempre tem me 

orientado o repouso necessário e devido), neste dia tão 

glorioso, pelo menos para os adeptos da Doutrina dos 

Espíritos,  que é o da Comemoração do Aniversário de 

146 anos da desencarnação de Allan Kardec, no exato 

dia 31 de março de 1869, em Paris, França, que 

mencionaremos uma experiência mediúnica que me 

tomou de assalto, pelo inusitado da comprovação 

positiva que veio naturalmente logo após o fenômeno ter 

ocorrido comigo. 

______________ 
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   Vejamos, a seguir, uma pequena “nota” inserida numa 

carta eletrônica que enviamos há alguns dias a um 

companheiro de Doutrina Espírita (o Sr. N. E.), logo após 

ele ter me solicitado os arquivos de alguns de meus 

livros mediúnicos, já que também ele é um grande fã do 

querido Rei do Rock, Elvis Presley: 

   Curiosamente, uns dois ou três dias após eu ter lhe 

enviado o e-mail com aquela informação mediúnica de 

um cachorro que ficava por aqui na portaria, ele, o cão 

(aparentemente calmo e inofensivo!), avançou para 

cima do pequenino cão de uma amiga minha e quase 

lhe arranca também o pedaço do pé (da amiga!), pois 

avançou violentamente sobre ela... Além de mim 

mesmo, tenho como testemunha a querida amiga e o 

porteiro do local onde moramos... Todos ficaram 

surpresos com a ocorrência, apesar de nada saberem 

do fato mediúnico que lhe relatei de 

maneira despretensiosa... O cão continua por aqui, mas 

percebo que ele continua com "problemas espirituais". 

E a pergunta é esta: "Os animais têm alma"? É claro 

que sim! Mas também, devemos relembrar da 

mensagem que lhe encaminhei do Humberto de 

Campos (Chico Xavier), sobre nós seres 

"humanos"...  Nem sempre somos o que dizemos ser, 

ou "o que pensamos ser"!... Fique, querido irmão, com 

Jesus Cristo!  

(Nota: E-mail com data de 28 de março de 2015). 

   Na verdade, o que havíamos comentado com ele era o 

fato de que, no caso dos seres humanos, apesar de 

aparentarmos sermos pessoas muito boas e muito 

generosas, no fundo nos assemelhamos a verdadeiros 

Satanases (no entendimento de Humberto de Campos, 
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pela mediunidade de Chico Xavier!!) já que, de maneira 

invertida, eu mesmo havia percebido, pela clarividência 

mediúnica, uma espécie de nuvem escura (de cor preta 

– Mas que isso seja atendido como irradiações inferiores, 

que em nada tem a ver com a raça de qualquer ser 

humano, encarnado e/ou desencarnado!!!) tomando 

toda a área do focinho do cão-branco, de porte grande e 

robusto, como se estivesse sendo acompanhado por 

Espíritos humanizados de baixíssima natureza moral 

(criminosos do mundo astral!), que sempre transita pelo 

local onde resido, mas que, aparentemente, e segundo 

os moradores da região, seria ele completamente 

inofensivo.... Aliás, pude ver também que o seu corpo 

espiritual, o do cãozinho, irradiava, sim, uma emanação 

fluídica que lhe caracterizava ser uma “personalidade 

canina” de elevada condição espiritual, obviamente que 

dentro do seu mundo animal, ou do seu universo animal, 

que eu imaginava ser um pobre e lindo animal envolvido 

pelas difíceis irradiações de sombras de seus obsessores 

desencarnados.  

______________ 

  

______________ 
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   Estranhando tal ocorrência, pensei comigo mesmo: 

“Não vou me aproximar desse cachorro. E creio que ele 

vai avançar em alguma pessoa”!... Mas isso só ficou no 

meu pensamento, e deixei passar as ocorrências, sem 

bem que não muito seguro de algum desfecho. 

   Pois bem, passados alguns dias, após eu ter enviado 

uma carta (e-mail) a esse determinado companheiro 

espírita relatando a ocorrência mediúnica, aconteceu 

o que inicialmente foi esperado por mim, embora sem 

muita confiança isso. O cão avançou violentamente, e 

bem na minha frente, numa querida amiga minha e 

sobre o seu pequeno cãozinho (poodle) indefeso. 

   O malvado cão em apreciação parecia transtornado e 

completamente fora de si. 

   Naquele instante de surpresa percebi que o objeto da 

atenção do cão-violento, poderia até ser a minha amiga 

e o seu pequeno cachorrinho, mas o verdadeiro objetivo 

das verdadeiras “feras” espirituais (os pobres seres 

desencarnados, motivadores daquela obsessão!) que lhe 

acompanhavam os passos de animal não domesticado, 

era mesmo eu e a pequena criança, filho de minha amiga 

e que se encontrava nos meus braços naquele instante, 

por este ser, na realidade, um bebê com inúmeros 

compromissos-futuros na Tarefa da Mediunidade com 

Jesus Cristo. 

   Embora os apelos de meus Benfeitores Espirituais para 

que finalizemos a obra Portfólio, pois já se estende em 

muito ao projeto inicial, que era somente o de apresentar 

ao público leigo uma rápida Introdução da obra São Luis 

IX, apesar de terem eles e elas ornamentado o serviço 

de agora com inúmeras evidências-CHAVES inéditas que 
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não fazem parte da obra inicial (original), procuraremos 

ilustrar o texto acima, e que representa muito bem a 

condição moral na qual está inserida, praticamente, toda 

a comunidade de adeptos do Espiritismo, o que vem a 

comprovar, pela nossa própria faculdade mediúnica, o 

que os grandes benfeitores da Doutrina Espírita tem nos 

alertado, inclusive o querido Chico Xavier, quando ainda 

estava encarnado entre nós, de que: “Os espíritas 

estão desencarnando mal”. 

________ 

 

________ 
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   Então, como íamos dizendo, alguns dias após termos 

enviado a mensagem de e-mail acima ao confrade 

espírita (Sr. N. E.), voltamos à carga com uma outra 

mensagem eletrônica, em 03/04/2015, bem no dia de 

Sexta-Feira da Paixão de Cristo, com a seguinte 

experiência que eu havia vivenciado algum tempo antes, 

em forma de revelação amiga e fraternal, mas que serve 

de Estudo & Aprendizado para cada um (uma) de nós, 

sem exceção.  

   Isto, sob a Inspiração do Espírito André Luiz: 
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   Talvez tenha sido por este motivo, o da desintegração 

dos valores sentimentais e da afetividade, por entre 

mesmo as paredes de nossas Casas Espíritas, que 

deveria ser tão acolhedoras para os pores quanto para 

os ricos, sem qualquer exceção de raça, de religião, de 

nacionalidade, de sexo ou de gosto sexual, etc..., que 

tenha levado Allan Kardec, desde o nascedouro do 
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Espiritismo, pelas páginas da “Revista Espírita”, dentre 

outros motivos, a profetizar o fim das associações 

legalmente formalizadas, pois, como lembraram mais 

atrás, , 

Cárita & Clara de Assis:  

   - “No futuro não haverá templos de pedra” (Chico 

Xavier). 

   Apesar da ocorrência acima, a da desarmonizada irmã 

de crença, ser um excelente material de reflexão, não 

nos declinaremos a fazer um estudo psicológico em torno 

de sua natureza passional, naturalmente com um 

evidente enfoque de obsessão perversa, já que para que 

ela tivesse tomado essa atitude em seu campo intimo, 

haveria de também estar sendo teleguiada mentalmente 

por outras forças do submundo astral, que logicamente 

já sabiam, por antecipação, de minha Tarefa junto ao 

Consolador, pois foi isso que ficou evidente em meu 

coração, já sobressaltado por tantas “aventuras” por 

entre os continentes nem sempre hospitaleiros da vida 

social e comunitária das Casas Espíritas. 

   Poderá até parecer, pelo menos para aquelas pseudo-

lideranças religiosas e da cátedra, na palavra sempre 

iluminada de  (por Chico Xavier), que 

possuímos algum complexo, mas fica aqui o meu convite 

sincero para todos aqueles que não possuem vidência 

ostensiva, que roguem fervorosamente ao Todo-

Misericordioso para que venham, ainda nesta sua atual 

existência, a desenvolver a visão espiritual, e, com 

toda a certeza, ficarão verdadeiramente chocados (sim, 

esta é a palavra correta!) com o que se depararão, diante 

da imensa colmeia de perversos obsessores e dementes 
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obsediados, encarnados e desencarnados, que formam a 

comunidade de espíritas do século XXI. 

   Todos, consciente e/ou inconscientemente, lutando 

contra o esforço dos novos Mensageiros que aterrissam 

no solo do planeta material com a tarefa, quase ingrata, 

de fazer luz nas sombras do mundo. 

   Tenho sido uma testemunha ocular das mais 

surpreendentes “imagens” do mundo íntimo de muitas 

das criaturas humanas, particularmente das pessoas que 

estão associadas de alguma maneira aos princípios do 

Cristianismo, quando não seremos ‘muito severos’ 

(risos) se afirmarmos que a situação, de quase a 

totalidade desses nossos irmãos e irmãs de crença 

Evangélica, é realmente de arrasar qualquer coração 

mais romântico, que, invariavelmente, sempre tem uma 

visão simplória e muito lírica da condição emocional dos 

corações desprevenidos. 

   Sim, podemos estar pesando na tinta mais do que 

deveríamos, porém não podemos esquecer que o próprio 

Senhor já nos alertou através da palavra de Emmanuel 

(pelo Chico Xavier), de que: “O pensamento do 

Homem está rasgando as entranhas da Terra”. 

   E qual a qualidade desse pensamento? 

   Então, fica-nos evidente de que nada (absolutamente 

nada!) estamos trazendo de novo, pelo menos em 

relação à condição moral por qual transita as sociedades 

diversas do mundo. 

   E quanto a tudo o que foi apreciado nestes dois (2) 

maravilhosos Volumes Doutrinários, Portfólio do Livro 

São Luis IX & “SÃO LUIS IX”, que juntos formam uma 
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impressionante coleção de mais de 1000 páginas, 

podemos assegurar, com a consciência tranqüila, que se 

trata de duas obras pertencentes ao esforço generoso 

das Almas Bondosas do Além-Túmulo, que no seu 

conjunto formam As Vozes do Céu, que, ao tempo da 

Codificação do Espiritismo Auxiliaram Allan Kardec de 

mais perto a Codificar as Obras Básicas, e todas as 

demais obras que fazem parte do abençoado Celeiro de 

Cultura & Espiritualidade, Educação & Amor, da Terceira 

Revelação, com a nossa devida reverência ao “Evangelho 

Segundo o Espiritismo”, como a nota mais excelente do 

cântico perfeito de Deus vertido para o mundo das forças 

fisiológicas pelas harpas harmoniosas dos seus Anjos 

Celestes.  

   De todo modo, o que precisamos mesmo de 

“formalizar” em nosso ambiente doutrinário... é a atitude 

generosa que devemos ter de uns para com os outros, 

sejamos espíritas, católicos, protestantes, mulçumanos, 

budistas, umbandistas, ou, mesmo, coisa alguma, 

pois, 

.  

   Como muito bem assegurou Allan Kardec, o 

Espiritismo veio para todas as classes da sociedade, para 

todos os credos e todas as pessoas, verdadeiramente, 

imbuídas do desejo de aprender e se iluminar através 

das múltiplas orientações e instruções sempre valiosas 

dos Espíritos Superiores. 

   Dessa maneira, encerramos a nossa pequena nota à 

mensagem da querida Amiga Elizabeth Montgomery, 

muito favorecido pela generosa Assistência de meus 

Benfeitores Espirituais, que me proporcionaram a devida 
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segurança e a força fluídica para que pudéssemos dar 

mais esse testemunho singelo da Mediunidade, e da ação 

dos Espíritos desencarnados na vida cotidiana dos 

Espíritos encarnados. 

   E cremos que ela ainda haverá de nos favorecer a 

todos com muitas informações inusitadas do Mundo dos 

Espíritos, com reflexo na nossa vida mental, já que, por 

seu próprio esforço e pela cariciosa intercessão de meus 

Guias, tem se transformado em uma dedicada e zelosa 

amiga da Vida Maior. 

   Se o Bom Deus me permitir, e a minha saúde física 

melhorar, daqui pra frente haveremos todos de sermos 

agraciados com novas surpresas. 

   Que o nosso ideal seja sempre o de amar, e amar cada 

vez mais à Deus em primeiro lugar, e aos nossos irmãos 

de luta mais do que à nós mesmos. 

   Esta sempre foi a proposta de Jesus Cristo, de Allan 

Kardec & Francisco Cândido Xavier para a comunidade 

de adeptos da Terceira Revelação, como para toda e 

qualquer criatura encarnada e desencarnada. 

   E bola pra frente, espíritas! 
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Eleanor Powell (Springfield, Massachusetts, 21 de 

novembro de 1912 — Beverly Hills, Los Angeles, Califórnia, 11 de 

fevereiro de 1982), foi uma atriz e dançarina norte-americana, conhecida por 

sua exuberante forma de dançar e é considerada a rainha do sapateado. 

Eleanor Powell – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Springfield
https://pt.wikipedia.org/wiki/Massachusetts
https://pt.wikipedia.org/wiki/21_de_novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/21_de_novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1912
https://pt.wikipedia.org/wiki/Beverly_Hills
https://pt.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://pt.wikipedia.org/wiki/Calif%C3%B3rnia
https://pt.wikipedia.org/wiki/11_de_fevereiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/11_de_fevereiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1982
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sapateado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eleanor_Powell
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Capítulo # 12                                            

Mais Uma Nota Final.                           

Mas “Nunca” Definitiva! 

 

“VOLTEI” 

 

By Spirit Eleanor Pawell 

______________________ 

“Se dizes de ti para contigo: ‘confio no médium’, robusteces o 

contingente de forças para a realização do melhor; contudo, se 

adicionas: ‘mas duvido da sinceridade da assistência que o cerca’, 

fazes imediatamente o contrário”.  

– Emmanuel (Por Chico Xavier – “Seara dos Médiuns”, q. 331, FEB). 

______________________ 
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   Meus amores! Queridos irmãos (ãs) da Pátria 

Abençoada do Evangelho do Cristo... 

   Decididamente, não sou dada a “meias verdades”, 

aliás, esta é uma das maiores características que 

trago em minha pobre alma, tão incompreendida no 

mundo que deixei, quanto o foi o próprio Allan Kardec 

durante os seus diversificados serviços à frente do 

Consolador Prometido. 

   (Risos gostosos da querida Eleanor!). 

   Posso também ser “exagerada” de vez em quando. 

(Risos novamente da benfeitora!). 

   Mas o que é certo mesmo, é que sou uma mulher 

de tempera, cheia de vitalidade e muito clara em 

minhas opiniões, doa a quem doer. 

   Se é notório, e público, entre os mais versados em 

Espiritismo, que o querido Chico Xavier (que todos 

nós, verdadeiramente, veneramos como uma alma 

santificada!), quando reencarnado entre vocês, já 

prezava por uma leve “mentirinha”, crendo que a 

verdade, às vezes, precisava ser adiada, para mim 

mesma, uma pobre criatura rastejante da vida 

espiritual, só posso mesmo é andar por aí dando 

“pancadas” em uns e outros, embora o sentimento 

que, na maioria das vezes, eu leve em meu coração 

abrasado pelo calor da Verdade, seja o de FAZER 

JUSTIÇA, custe-me o que custar! 



                    Livro # 5: “A Reenc. Progr. & Múltipla São Luis IX” – Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 

 432 

Ed. e-book: 
2015-22 
 

   Talvez, tenha sido por isso que eu tenha me 

simpatizado, de pronto, pelo nosso querido 

medianeiro, Vivaldo, que, a rigor, também tem 

levado umas boas solapadas dos inúmeros irmãos 

inferiores (encarnados e/ou desencarnados) que, de 

maneira inconseqüente, tem se colocado a margem 

da Grande Escola da Espiritualidade, que é o 

Cristianismo Restaurado, que tem como a sua obra- 

prima o novo Livro Sagrado dos Cristãos: “O 

Evangelho Segundo o Espiritismo”. 

   Talvez, tanto quanto cada um de vocês, eu tenho 

o lido e relido, estudado e reestudado, entretanto, o 

que tem sido gasto de neurônios, por mim mesma, 

nesta maravilhosa empreitada de educar-me e de 

crescer para o Cristo e Senhor, não justificaria, por 

enquanto, o que de sombras e de trevas ainda trago 

dentro de meu obscuro peito. 

   Por este motivo, e muitos outros, que não me cabe 

aqui detalhar sobre esse especifico assunto da Vida 

Espírita, por falta de tempo, por falta de saúde do 

nosso médium, e de Autorização para decliná-los, 

então vou tentar ir direto ao assunto que nos 

interessa mais aqui neste presente esforço, que é o 

de consolidar na mente e no coração de cada amigo 

(a) espírita, mormente os mais investigativos, e aos 

naturalmente mais íntimos da Espiritualidade Maior, 

ou seja, os VERDADEIROS HOMENS E MULHERES DE 

BEM, o valor do Estudo, do aprendizado pelas coisas 

que dizem respeito à MORAL ELEVADA!! 
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____________ 

   A primeira mensagem do Espírito São Luis (que 

afirmamos veementemente ser a atual personalidade 

reencarnada de Vivaldo P. S. Filho) que aparece na 

“Revista Espírita”, tem o título muito sugestivo de: 

“A Avareza”, datada de 6 de janeiro (1) de 1858, o 

exato mês de publicação do Número I da “Revista”, 

psicografada pela jovem médium Senhorita Ermance 

Dufaux. 

   Tomamos, eu e o caro médium, para os nossos 

apontamentos de um exemplar que faz parte de sua 

coleção completa da respectiva Revista (num total de 

doze números, publicados originalmente por Allan 

Kardec entre os anos de 1858 & 1869, quando de 

sua desencarnação), obviamente que procurando dar 

continuidade ao pensamento inicial de que a Editora 

da Federação Espírita Brasileira está subordinada, 

em tese, aos serviços de inapreciável valor moral do 

Mundo Maior. 

   Pois bem... 

 - “REVISTA ESPÍRITA”, ANO I, FEVEREIRO DE 

1858, 3ª. edição, tradução de Evandro Noleto 

Bezerra, FEB, ano de 10/2004 (Este exemplar marca 

para o próprio Vivaldo, o dia (2) e o mês (4) de abril, 

de nascimento de Chico Xavier, que além de ter sido 

a reencarnação do próprio Codificador, é atualmente 

o seu principal Diretor Espiritual).  

- Data da mensagem: 6/1/1858.  



                    Livro # 5: “A Reenc. Progr. & Múltipla São Luis IX” – Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 

 434 

Ed. e-book: 
2015-22 
 

Temos então: 6 + 1 = 7.  

- O mês (7) de julho, de nascimento de Vivaldo P. 

S. Filho (São Luis IX), no século 20.  

   Agora: 1 + 8 + 5 + 8 = 22.  

   Então, teremos (2 + 2) = 4.  

- O mês (4) de abril que marca o nascimento do 

Espiritismo, tanto quanto o nascimento de Chico 

Xavier (Allan Kardec), e ainda o mês do nascimento 

de São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho), como que uma 

divina ‘dobradinha’ em relação ao mês (7) que vimos 

mais acima!!     

__________ 

   Temos aqui, simbolicamente, “A VOLTA” de Allan 

Kardec e a de São Luis IX, ambas no século 20, 

sinalizadas... pelos SINAIS & CÓDIGOS SECRETOS 

DE DEUS.  

__________ 

   E numa matemática que continua sendo perfeita!  

   - Mensagem: “A Avareza” (por São Luis), artigo 

iniciado à página de # 94, e concluído à página de 

# 96, dessa mesma edição histórica da “Revista 

Espírita”, pela Editora da FEB, 10/2004. 

- 94: 9 + 4 = 13.  

   Ou ainda... (1 + 3) = 4.  
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- Este é... O mês (4) de abril, de nascimento do 

Espiritismo, em 18 de abril de 1857. 

- 96: 9 + 6 = 15.  

   Ou ainda... (1 + 5) = 6.  

- Este é o mês (6) de junho, de nascimento de São 

João Batista, que, verificamos na obra “Boa Nova”, 

de Humberto de Campos (Chico Xavier/FEB): “João 

era a verdade”. Sugerindo, naturalmente, ter sido 

ele, o Batista, O Espírito da Verdade. 

   Não temos dúvidas quanto a isto. 

__________ 

   Notemos, entretanto, que unindo os números 6 & 

4, encontrados acima, teremos o # 64.  

- O exato ano (1964) da atual VOLTA de São Luis 

IX, no século 20, já na personalidade do médium 

Vivaldo P. S. Filho, que parece vir de encontro 

marcado com o # 7 (inicial, dos # 6 + 1, que 

representam o dia & mês da recepção da mensagem 

DE SÃO LUIS por ERMANCE DUFAUX)..., quando 

temos o # 10 (6 + 4)... O dia (10) do nascimento 

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

__________ 

CONTRA FATOS & DADOS                                     

NÃO HÁ ARGUMENTO!! 

__________ 
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   Temos certeza de que “os mais apressadinhos” 

(risos) logo se levantarão afirmando que deixamos 

escapar alguma coisa... Seria o número 46, que é a 

inversão do ELEMENTO DE # 64, mencionado logo 

acima, entretanto para que possamos compreender 

a abrangência da Missão do Espírito São Luis IX a 

frente do Consolador, nesta parte final do século 20 

e inicio do século 21, teríamos que nos consagrar a 

um estudo completo da obra de Chico Xavier, na qual 

está inserida, em forma de SINAIS-CHAVES, uma 

série incontável de evidências de todos os tipos de 

que, positivamente, os nobres Espíritos Superiores 

da Terceira Revelação Divina marcaram moralmente, 

e tecnicamente, a trajetória doutrinária que haveria 

de nortear o do apostolado mediúnico do Santo Rei 

de França, em seu retorno ao Plano Material. 

   Por esse motivo, pedimos que identifiquem o 

número 46 como um sinalizador para a 46º. Obra 

da lavra mediúnica de Francisco C. Xavier, o 

Codificador reencarnado.  

   Que é: “ROTEIRO”, pelo Espírito Emmanuel, pela 

Editora da FEB, com a sua 1ª. edição no ano de 

1952...  

   Quando temos: 1 + 9 = 10.  

   E ainda: 5 + 2 = 7.  

   Ou seja, temos aí... O dia (10) e o mês (7), do 

nascimento de Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 
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   Identificando este Livro-chave, dentro desse 

mecanismo aritmético e reencarnatório, por favor, se 

dirijam aos Capítulos de # 7, 10 & 17.  

   Quando nestes três específicos Capítulos-Sinais, 

veremos se desenrolar diante da gente não somente 

a obra santificante... “SÃO LUIS IX”, NOS SEUS 

ASPECTOS DE CIÊNCIA, DE FILOSOFIA, E DE 

RELIGIÃO, como a própria tarefa abençoada de São 

Luis de França, tendo como princípio inviolável: O 

AMOR!... Que haverá de bater e vibrar em todo 

coração sinceramente devotado ao Senhor. 

______________ 

“Os cálculos aqui apresentados são tão milimetricamente 

perfeitos que, apesar de nosso profundo respeito pelos que 

possam imaginar o contrário, sequer poderemos concluir 

por algo diferente que não seja a da atual “A VOLTA” de 

Allan Kardec e a de São Luis, ambas no século XX.” 

– Espírito Clóvis Tavares (Livro ... “São Luis IX”).                      

______________ 

 

   __________ 
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“Tudo se liga na obra da criação.”                                         

–  

(“Revista Espírita”, Ano IX, março de 1866, Introdução 

ao estudo dos fluidos espirituais, 1ª. edição, FEB, 2004).                                                           
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   Não podemos desconsiderar que a vida de São 

Luis IX (Vivaldo) está atrelada a de Allan Kardec 

(Chico), embora cada elemento: numérico, literário 

& editorial na Obra do Espiritismo, haverá de, em 

essência, trazer a personalidade de cada um deles, 

sem conflito científico algum, harmonizando-se. 

_____________ 

 

Estamos lidando com                                            

OS SINAIS SECRETOS DE DEUS                                                             

NA OBRA DO ESPIRITISMO                                    

QUE REVELAM A VOLTA DE SÃO LUIS IX!! 
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E a vai encontrando o seu 

espaço entre os adeptos (as) do Espiritismo! 
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________ 

CONTRA FATOS & DADOS                        

NÃO HÁ ARGUMENTOS!! 

________ 

   Como lhes disse logo no comecinho desse nosso 

Apontamento, não sou dada a muitas palavras (o 

termo “prolixo” me causa náuseas. Risos...), e dessa 

maneira lhes entrego o último Capítulo (12) deste 

Portfólio do Livro São Luis IX, confiando em cada um 

de vocês para que venham fazer parte dessa equipe 

alegre e confiante de sábios e amorosos espíritas, 

que, independentemente dos rasteiros interesses de 

certos grupos doutrinários, de dentro mesmo de 

nossas Searas Cristãs, repartidos em verdadeiras 

casas de maribondos (para não dizermos de 

“comadres”!), uns tentando aniquilar os (as) demais, 

estarão sempre dispostos a envergar a Santa Cruz do 

sacrifício, pela humildade, pela simplicidade e pelo 

devotamento às causas sagradas do Consolador 

Prometido, mediante o interesse ardente de sempre 

prezar pela Verdade, pela Justiça, e pela Caridade. 

   Desejo muitas alegrias e paz a todos e a todas, em 

particular aos que mais sofrem e mais choram pela 

dor da saudade ou do esquecimento, pois a 

lembrança dos seres queridos (as) que já se foram, 

seja para “baixo” ou para “Cima”, será sempre uma 

chaga a no coração de qualquer criatura que ama e 
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que sempre espera no Senhor, independentemente 

de estarmos vivenciando a felicidade na Esfera dos 

Anjos Redimidos, ou nas medonhas angústias dos 

quase eternos Infernos purgatoriais. 

 

   Sempre valerá a pena recordar, porque, como já 

dizia Chico Xavier, segundo o seu inestimável amigo, 

o Sr. Geraldinho L. Neto, mais ou menos nestes 

termos... “A saudade é a medida do amor” 

_______ 

Eleanor Pawell (Espírito)                            

Vivaldo P. S. Filho (médium)                          

(Salvador/BA, 03 de maio de 2015, às 08hs44min) 
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   Nota do médium: Na construção deste Capítulo (12), 

a querida Mensageira Espiritual Eleanor Pawell foi 

auxiliada pelo Espírito de Tobias Barreto. 

   Curioso foi a verdadeira luta que eu os vi travar para 

verem quem é que iria Assinar, ou antes, psicografar a 

referida mensagem.  

   Na verdade, ela, Eleanor, desejava passar “a bola da 

vez” para um Espírito mais erudito e melhor preparado 

em composição de texto mediúnico, enquanto que ele, o 

caro Tobias, parecia desejoso de lhe conceder a honra 

da produção do presente Capítulo, isso, em decorrência 

de sua alma gentil e cavalheira. 

   De todo o modo, ao iniciar o presente texto, passei, 

então, a observar que ela, a querida e amorosa Eleanor, 

tomaria o meu próprio campo mental (e emotivo) para a 

produção da sua Mensagem. 

   

“Em algum lugar, sempre tem alguém que ama e alguém que quer 

ser amado.” – Espírito Eleanor Pawell/Vivaldo P. S. Filho.  
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________________________ 

 

Até aqui, procuramos abordar o processo reencarnatório da 

Família Real de França, minuciosamente calculado, como 

ficou muito bem evidenciado no decorrer de todo o trabalho 

psicográfico, destacando determinados fatos históricos, 

doutrinários, e, muito especialmente, Evangélicos, 

considerando a todo o momento o quadro especifico das 

múltiplas reencarnações de Vivaldo P. S. Filho (São Luis 

IX), tanto quanto a de Maria Francisca L. de Amorim (como 

Margarida de Provença), de Joane Amorim R. de Santana 

(como Margarida de França) e Maria Isaura C. Cabral (como 

Branca de Castela), configurando desta forma um Esquema 

muito particular de evidências (e porque não afirmarmos, 

mesmo, de “provas”?!), a partir do encadeamento e do 

cruzamento racional, e disciplinado, de números, datas, 

imagens, e fatos dos respectivos personagens-chaves de 

nosso estudo eminentemente religioso, apesar da sua 

profunda característica filosófica e científica. 

– Espírito Veneranda                                                                                    

________________________ 
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   E dessa maneira temos procurado humildemente agir, 

embora em muitas oportunidades (risos) a gente deixe 

passar um alto grau de confiança no que pessoalmente 

temos produzido, mas que, a rigor, se trata de uma fé 

ardente no que cientificamente temos descoberto & 

divulgado, pelo menos até que outros venham confirmar 

ou não o que temos afirmado tecnicamente, porque a 

parte Evangélica está toda ela segura no... Amor, na 

Justiça, e na Caridade, que vão sendo disseminados por 

cada página de luz da parte dos Amigos Espirituais que 

me Dirigem & Auxiliam na Mediunidade. 

   Até porque, como temos dito... CONTRA FATOS NÃO 

HÁ ARGUMENTOS, e todos esses fatos & dados vão 

surgindo por meio de uma concordância e de uma 

universalidade de deixar qualquer um assombrado!! 

   Não é isso?! – Risos... 
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________________ 

 

Eu sou o caminho, e a verdade,  

e a vida. 

– Jesus (João 14,6)                                              

                       

________________ 
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A “Numerologia Espírita” na Obra de 

Allan Kardec e Chico Xavier 

 

Allan Kardec: A Reencarnação Passada de 

Francisco Cândido Xavier:                                         

O Espírito da Verdade                                   
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   NÃO PODEMOS PRESCINDIR DOS APONTAMENTOS ABAIXO, 

PARA MAIS UMA VEZ VIRMOS A REALÇAR TODA A PROCEDENCIA 

DIVINA DA MEDIUNIDADE DE SÃO LUIS DE FRANÇA, AGORA 

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

QUANDO PROCURAMOS, ANTES DE TUDO, DESTACAR A OBRA DO 

ESPÍRITISMO, POR ALLAN KARDEC E FRANCISCO CÂNDIDO 

XAVIER, JÁ QUE AMBAS AS PERSONAGENS SE FAZEM PRESENTES EM 

TODO O CONJUNTO DE REVELAÇÕES MATEMÁTICO-ESPIRITUAIS QUE 

ATÉ AGORA TEM SIDO DISPONIBILIZADAS PELA BONDADE DE NOSSO 

SENHOR JESUS CRISTO.  

– ANDRÉ LUIZ (ESPÍRITO) 

 

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

septenária é por causa da perfeição que se celebra nos dons 

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

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

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

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

aventurados.” 

 

– Santo Agostinho 

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

Fazendo, Lisboa, Verbo, 1974. 

_________________ 
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   Procurando fortalecer o nosso serviço de estudo mediúnico e de 

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

ao nosso encontro direto com os leitores encarnados um pouco mais 

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

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

mas muito sugestivo extrato, que cremos será de grande valia 

para que os nossos devotados espíritas, pesquisadores e religiosos, 

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

qualquer, não terão condições de estudar mais detidamente o livro 

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

confiabilidade das palavras dos Benfeitores Espirituais 

(desencarnados e encarnados – estes últimos, em estado de 

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

reencarnação atual de São Luis de França: 

   Agora nos perguntamos: “Será realmente que esses dados 

histórico-matemáticos seriam “apenas” uma mera 

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

acaso, verdadeiramente, não existe. 

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

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

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

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

Lucas, seja ele material ou moral, sem qualquer desfavorecimento 

descabido para com outros irmãos de serviços mediúnicos ou mesmo 

a qualquer ensejo de favorecimento especial à sua própria 

personalidade espiritual, vejamos que o próprio Senhor Jesus nos 

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

   É de todo certo que muitos apressadinhos (os espíritas, 

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

verdadeiros “fiscalizadores” do Espiritismo-Experimental, bravios, 

irritadiços e arrogantes, questionando a incontestável realidade dos 

fatos até aqui apresentados de maneira positiva pela Falange do 

Espírito da Verdade, tentando passar para os demais a condição 

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

tantos milhões de criaturas encarnadas no solo da Terra também 

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

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

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

alusão à sua condição de principal Provedor Genético da 

Sagrada Genealogia do Cristo, assunto este já muito bem 

(matematicamente) documentado na maioria das suas 4 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 5 Livros de inquestionável valor 

doutrinário para o Espiritismo, versando de maneira clara, racional, 

e objetiva, sobre temas matemático-transcendentais (Os 

Sinais & Códigos Secretos de Deus no Espiritismo) que 

chegam a confundir até mesmo os mais excelentes investigadores da 

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

golpe, toda esta imensa quantidade de informações filosóficas, 

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

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

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

VOLTA de São Luis de França. 

________________ 

 

________________ 

   Por este mesmo motivo que, particularmente, nos acautelamos no 

sentido de trazer aos nossos modestos estudos o que podemos 

caracterizar como: “cruzamento de datas e acontecimentos 

matemáticos específicos” que marcaram não apenas a vida 

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

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

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

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

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

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

mesmo assunto, embora de maneira diversificada, como o exemplo 

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

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

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

facultando desse modo uma maior precisão numérico-

circunstancial em torno da “Aritmética Reencarnacionista” 

aqui em exposição, e um mapa matemático perfeito indicando as 

suas programações reencarnatórias, mediante cálculos precisos, 

embora muito simples de serem feitos. 

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

mediúnica do nosso tarefeiro encarnado, abstração feita de sua vida 

quase apostolar, quase de insulamento e demasiadamente sofrida 

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

disposição diuturnamente, e agora na produção do presente trabalho, 

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

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

Material de meus irmãos. 

   Por outro lado, pela surpreendente semelhança do talhe facial 

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

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

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

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

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

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

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

evidente nos registros fotográficos (imagens/gravuras de época) 

de ontem quanto do hoje, podemos ficar tranqüilos em relação 

ao testemunho prosopográfico dos personagens em análise, 

tanto do passado quanto do presente (qualquer perícia mais 

aprofundada neste campo da técnica policial e criminalística deverá 

levar em consideração outros tantos aspectos de natureza 

Mediúnica, Médica, e forçosamente Matemática, como é nosso 

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

mesmo que circunstancial, e documental, particularmente em 

torno da “Reencarnação Programada da Família Real de 

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

Programada & Múltipla na Obra São Luis IX”. 

    

     

Segundo os nossos Amigos Espirituais, o saudoso médium Ranieri 

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

de Gutenberg, O pai da Imprensa. 

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

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

versão... Revista & Ampliada ... de  01/2022, do Livro: “Portfolio da 

Obra São Luis IX”. 
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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 
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(Vol. Único)

 

Pelo Espírito Veneranda                                                         

Com  
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As Despedidas... 
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_____ O Livro de # 26 _____ 

___Em Comemoração aos seus 20 anos de Ininterruptas Tarefas 

na Mediunidade com Jesus Cristo (1996-2016)____ 

  

O médium  
(Todas as obras estão ricamente ilustradas com fotos coloridas e notas 

explicativas do médium, sobre diversos fenômenos psíquicos vividos                         
por ele mesmo). 

www.vivaldoespiritismo17.com.br 

facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo  

OS ARQUIVOS (EM PDF) DOS MAIS DE CEM (100) LIVROS 

PSICOGRAFADOS POR VIVALDO P. S. FILHO ESTÃO DISPONÍVEIS PARA OS 

INTERESSADOS: INTEIRAMENTE “GRATIS”!                                                

Podemos apenas dizer: Glória a Deus nas Alturas! 

http://www.vivaldoespiritismo17.com.br/
https://www.facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo/?__cft__%5b0%5d=AZW2QANnvqLA-PQWpXh-E8_0OQpHEAVhOvCFSFoSk8x60CMmKil1SM9aBKR7c1qqwu4JXLNdXG60A_ImkmE_ZHO8kcF5IDNYpreUX5hkCFBY8JLg827BAmcquwhxZsxVGjbtyMce564GyfJPMiyN93EZbcgznrU6QtJm-a53KTqjbwlVfKQHndeqod5eCeLOpPo&__tn__=kK-R
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_________________ 

 

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

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

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

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

nosso próprio coração no conteúdo da obra original: 

 

“PORTFOLIO DA OBRA SÃO LUIS IX ”                                                                                   

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

_________________ 

  

- 1ª. versão: 07/2015. 

- 2ª. versão, Revista & Ampliada: 01/2022.                                                                                 

(O backup original está preservado e guardado para possíveis conferências   

histórica-doutrinárias). 

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

 

_________________ 

 

Algo sobre a Decodificação do Espiritismo! 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

suas próprias observações, estudos e investigações. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

and investigations. 
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www.vivaldoespiritismo17.com.br 

No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo 

http://www.vivaldoespiritismo17.com.br/
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O médium e pesquisador baiano Vivaldo P. S. Filho apresenta uma bela série com  

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

Numa série de comoventes e inspiradoras Mensagens 

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

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

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

consolam, esclarecem e animam os corações humanos, 

sempre desejosos que se encontram de transmitir aos 

companheiros na Terra: mais Amor e mais Carinho, mais 

Educação e mais Orientação, com palavras carregadas não 

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

Esperança no futuro, para todos aqueles que já                                 

se identificam com as formosas promessas                                            

de Paz e Caridade de Jesus de Nazaré.                                                

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

www.vivaldoespiritismo17.com.br                                                
No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo                                  

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

 

http://www.vivaldoespiritismo17.com.br/
http://www.facebook.com/vivaldo.psfilho
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Liberta-te! 
 

Se ainda te prendes em demasia aos princípios profundamente 

questionáveis da matéria-bruta, lembra-te, filhos (as) meus, que a 

gloria do AMOR está exatamente dentro de teu próprio Coração. 

Se desejares te privar da ventura de ser realmente FELIZ, observas 

bem o quadro de infelicidade, de tristeza, e de extrema tortura, por 

qual passa, gemendo, os seres da querida Terra. 

Não pedes outra coisa a Deus, meus amados, senão a dádiva de 

AMAR, AMAR MUITO, E AMAR CADA VEZ MAIS. 

Se fizeres isso, criatura, podes crer que, antes mesmo de aportares 

no Paraíso Celeste, prometido por Nosso Senhor Jesus Cristo, após 

a passagem sempre muito difícil pelo portal da tumba, haverás de 

ter sido tão afortunada nesta Esfera de sombras e lamentações, que 

é o Planeta Terra Material, que poderás até lhes causar um certo 

“receio”... O de partir daí para Cá, crendo, infantilmente, que o 

Reino de Deus é deste teu mundo. 

Espírito 
Vivaldo P. S. Filho (médium)                                            
(Salvador/BA, 08 de julho de 2015) 

   

Portfólio da Obra São Luis IX by A Falange da Verdade                                             

1ª. Versão... 07/2015 – Revista & Ampliada: 01/2022. 


