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CHICO XAVIER RESPONDE 

 

‘Pinga-Fogo’ no Além      
Com uma Entrevista Inédita com o Espírito do Maior 

Médium de todos os tempos...  

... Somente que realizada “Do Céu para a Terra”, 

conduzida pelos Benfeitores do Médium Vivaldo P. S. Filho, 

que, antes de tudo, procuraram primar por um conteúdo 

eminentemente Evangélico, embora sem perder a 

característica emocionante da investigação científica, 

como um dos pilares-básicos da Terceira Revelação Divina. 

____________________ 

Ramiro Gama & Almir Guimarães 

Médium Vivaldo P. S. Filho 
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______________________  

    As imagens e os pequenos extratos apresentados em nossos trabalhos espirituais (e-

books: PDF) 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. 

_______________________ 



                    Livro # 23: “Pinga-Fogo no Além – Vol. 1” – Espírito Ramiro Gama/Vivaldo P. S. Filho 

 6 

Ed. e-book: 
2016-21 

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: 

http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jes…/bio 

http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus/bio?fbclid=IwAR2_Ss8Rk73jw7-pyHjclL5WLXxKQuASeTKJ1qf5gU49nfH6iEVWAIGdcNs


                    Livro # 23: “Pinga-Fogo no Além – Vol. 1” – Espírito Ramiro Gama/Vivaldo P. S. Filho 

 7 

Ed. e-book: 
2016-21 

Em Lembrança aos Mensageiros da                                                      
9ª. Esfera Espiritual da Terra (Arte em geral ou Cultural e Ciência). 

 

‘Pinga-Fogo’ no Além 
Com uma Entrevista Inédita com o Espírito do Maior 

Médium de todos os tempos...  

... Somente que realizada “Do Céu para a Terra”, conduzida 

pelos Benfeitores do médium Vivaldo P. S. Filho, que, antes 

de tudo, procuraram primar por um conteúdo eminentemente 

Evangélico, embora sem perder a característica emocionante 

da investigação científica, como um dos pilares básicos da 

Terceira Revelação Divina. 

Pelos Espíritos ____________________ 

Ramiro Gama & Almir Guimarães 

Médium Vivaldo P. S. Filho 
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M

    

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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‘Pinga-Fogo’ no Além 

Com Espíritos Amigos 

 

Vivaldo P. S. Filho &  

 

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

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

o Espiritismo, capítulo XV, FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO). 
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Carmem Miranda & Elvis Presley. 

As imagens, quanto os pequenos extratos, apresentadas neste 
trabalho espiritual:                                                                             

“Pinga-Fogo no Além – Vol. 1”, 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: 12/2016 by Vivaldo P. S. Filho 

OBRA REVISTA & AMPLIADA EM 06 & 07/2021. 

   Este Livro, que tem a bela Autoria Espiritual de Ramiro 

Gama & Espíritos Amigos, vem complementar as obras 

anteriores da lavra mediúnica de Vivaldo P. S. Filho que 

fazem referência à atual Missão do Espírito de São Luis IX 
(já reencarnado no Brasil), que à época da Codificação foi 
o Presidente Espiritual da “Sociedade Espírita de Paris”, 
orientando de mais perto os Serviços de Allan Kardec junto 
à Falange da Verdade.  
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______________ 
 

NOTA ESPECIAL DO MÉDIUM: 
 

   Segundo os dados (virtuais) que produzimos à época 

sobre esta específica obra (# 23), a sua publicação em 

nosso se deu no dia 15/12/2016, porém 

o único backup (original), deste Livro (23),  que foi 

preservado em arquivo Word para uma possível 

conferência histórica e/ou doutrinária tem uma data de 
30/07/2017, sendo que para o backup em PDF, existe 

em nosso acervo digital um também com data de 

30/07/2017, que de qualquer maneira também poderá 

servir para uma conferência histórica e/ou doutrinária, 

caso seja do interesse de algum pesquisador. 
 

      
 

As capas: da 1ª. versão, de 12/2016 & da 2ª. versão, de 06 & 07/2021. 
 

   Aqui, vamos fazendo a sua Revisão & Ampliação, 

segundo este backup opcional de 07/2017!! 
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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) 
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Uma Nova “Pequena” Nota 

Especial do Médium 

   

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

e atuantes Benfeitores Espirituais 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 Filho (São Luis) & Maria Isaura (Branca de Castela)  

A nossa sincera homenagem à minha preciosa mãezinha:                                                                

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

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

  
                  1973                        Século XXI 

 

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

   A semelhança facial entre a rainha Branca de Castela e Maria Isaura 

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

Em nome dos meus Benfeitores Espirituais dedico esta obra à 

minha querida mãezinha Maria Isaura C. Cabral.  

– Vivaldo P. S. Filho 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_Mar%C3%A7o#Nascimentos
http://pt.wikipedia.org/wiki/1188
http://pt.wikipedia.org/wiki/Melun
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/27_de_Novembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1252
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___________ 
 

 
 

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  

“Numerologia Espírita” 

       

   A “Numerologia Espírita” nada mais é que o 

desenvolvimento natural do Espiritismo, pois não se dá ao luxo 

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

metodologia, ou da mecânica, que se utiliza para fazer luzir do 

Céu as claridades dos “SINAIS” SAGRADOS DE DEUS, 

invariavelmente, inseridos em todo o ecossistema de vida planetária, 

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

devassemos a intimidade da maneira matematicamente correta, 

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

Cândido Xavier, especialmente estas, pela própria natureza dos 

seus inquestionáveis méritos mediúnicos quanto científicos, 

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

   

     Ela não para diante da Ciência Humana, não se limita a esta. 



                    Livro # 23: “Pinga-Fogo no Além – Vol. 1” – Espírito Ramiro Gama/Vivaldo P. S. Filho 

 34 

Ed. e-book: 
2016-21 

   Pelo contrário, ela avança e dá subsídios para que os seres 

encarnados no mundo possam se balizar da melhor maneira possível 

diante das inumeráveis incógnitas do Mundo Oculto e do Plano 

Material, também. 

 

   Não temos dúvidas de que todo o nosso labor mediúnico, 

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

do nosso meio doutrinário, pois se consideramos o Espiritismo 

uma Doutrina fundamentalmente Evangélica, não podemos nos 

esquecer de que 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 Ramiro Gama 

& 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.  
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Agradecemos também ao Flaming Star Fan Club of Norway (Pal Gralund) por 
nos ter autorizado o uso de algumas das fotos de Elvis Presley, do seu imenso acervo. 

 

Também o nosso carinho especial ao querido autor e mega Elvis-collector Erik 
Lorentzen (www.elvisfiles.no), pela mesma gentileza. 

 

O meu afetuoso abraço de agradecimento ao sempre amigo Arne Metzner 
(Norway), que durante anos consecutivos à frente do Flaming Star deu exemplos 

magnânimos de sua paixão e lealdade à Elvis Presley e aos seus fãs, que, mesmo na 
condição impressionante de “ateu”, tem nos demonstrado o que é ser um verdadeiro 

Homem de Bem. Many Thanks my gracious friend! 
 

 
 

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

http://www.flamingstar.no/
http://www.elvisfiles.no/
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Emmanuel, trata-se de um Espírito da Luz que se tornou conhecido pelos 
trabalhos de inegável valor moral que foram realizados pela santa mediunidade 

de Francisco C. Xavier, sendo que, aqui, o grande Mentor de Chico já se 
encontrava reencarnado na Terra... A nossa Benfeitora Veneranda, que 

também conduziu as tarefas psíquicas de Chico Xavier, nos trouxe a presença 
mental de Emmanuel, quando não lhe era possível vir pessoalmente, dando-

nos a chance de lhe psicografar as próprias mensagens.  

– Vivaldo P. S. Filho (médium). 
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                                                   Apresentação # 1 

____________ 

‘Pinga-Fogo’ no Além 
 

Em Lembrança aos Mensageiros da 9ª. Esfera Espiritual da 

Terra (Arte em geral ou Cultural e Ciência), que continuam na lida! 

     

TRABALHO MEDIÚNICO PSICOGRAFADO PELO MÉDIUM BAIANO 

VIVALDO P. S. FILHO (COM O AUXÍLIO DA INTUIÇÃO, CLARIVIDÊNCIA, 

CLARIAUDIÊNCIA, PSICOSCOPIA E PSICOMETRIA), REALIZADO PELOS 

ESPÍRITOS SUPERIORES TAMBÉM EM HOMENAGEM AOS LIVROS:                                 

“NOS DOMÍNIOS DA MEDIUNIDADE” &                                

“MECANISMOS DA MEDIUNIDADE”,                                                     

DE ANDRÉ LUIZ (POR CHICO XAVIER), E AO                                                  

“AS MULHERES MÉDIUNS”, POR CARLOS B. LOUREIRO,               

(TODOS PELA FEDERAÇÃO ESPÍRITA BRASILEIRA). 

Com A Palavra: O Grande Benfeitor! 
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Existem criaturas sobre a face do mundo que mais se 

assemelham a verdadeiras baterias carregadas de milhões 

de kW de força, capazes de se consumirem paulatinamente 

na execução de tarefas, por enquanto, inabordáveis à 

compreensão e aos sentidos comuns dos humanos, seus 

colegas de romagem terrena... 

Se, de repente, acende à sua retaguarda, ao seu lado, ou à 

sua dianteira, qualquer pedido de socorro e auxílio, por menor 

que seja ele, as vemos imediatamente tocarem com as 

pontas de suas sublimes auras magnéticas a intimidade da 

personalidade, encarnada ou desencarnada, que, 

silenciosamente, como um sutil felino, passa a se subsistirem 

por meio dessas mesmas emanações, ricas de substâncias 

curativas mento-magnéticas, quando, invariavelmente, 

ultrapassam os limites do bom senso e da delicadeza, via de 

regra, entregando de si mesmas mais do que deviam, 

embora a se lamentarem por não terem feito o seu                    

máximo Em Nome de Deus. 

 

(Espírito reencarnado)                                    

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
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Nota do médium em 30/06/2021: 

   Eu posso lhes garantir, querido leitor e leitora, que, de 

uma maneira toda particular, o meu coração se enche de 

alegria e profunda emoção, isto ao reler esta mensagem 

de Emmanuel, aliás, que fiz ontem, e agora, hoje, vindo 

à minha lembrança do quanto esta  significa não 

somente para mim, claro, mas para todos e todas que já 

se afeiçoam pelos textos-espíritas, visto que, no dia de 

hoje, estamos Celebrando: 

!...  
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   Seja que que maneira for, minha gente, na expressão 

pela qual qualquer um de nós estejamos comemorando 

a Data, podemos dizer: Viva Jesus Cristo, Allan Kardec 

& Francisco C. Xavier!! 

   Assim seja. 
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Elvis Aaron Presley[nota 1] (Tupelo, 8 de janeiro de 1935 — Memphis, 16 

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

mundialmente denominado como o Rei do Rock. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley#cite_note-1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tupelo_(Mississippi)
https://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1935
https://pt.wikipedia.org/wiki/Memphis_(Tennessee)
https://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1977
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ator
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apelidos_honor%C3%A1rios_na_m%C3%BAsica_popular
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley
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Apresentação # 2 

____________ 

Sementes da Liberdade...  

na Magia do Amor! 

 
Em Homenagem ao dia 23/09/1932: Quando: Independência da Arábia Saudita. 

  

 

SE HOJE JÁ POSSUÍMOS UMA RÉSTIA DE 

TOLERÂNCIA DIANTE DA IGNORÂNCIA DE MUITOS 

IRMÃOS E IRMÃS QUE, INFELIZMENTE, NOS CRIVA 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ar%C3%A1bia_Saudita
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O CORAÇÃO E A ALMA PELA TORMENTA DE SUA 

PRÓPRIA INSENSATEZ, PODEMOS NOS 

CONSIDERAR, MESMO QUE DE MANEIRA MUITO 

LIMITADA, COMO VERDADEIROS PÁSSAROS 

CELESTIAIS, QUE EM VOO SUBLIME, CADA VEZ 

MAIS SE PROJETAM NA DIRAÇÃO DA 

IMORTALIDADE PLENA... 

SE JÁ TRAZEMOS AO PRÓPRIO PEITO ALGUMA 

FAGULHA DE CARINHO E DE TERNURA POR ALGUNS 

DOS NOSSOS IRMÃOS E IRMÃS DE SENDA, MESMO 

QUE ESTES, AINDA, NÃO NOS COMPREENDAM A 

BOA VONTADE EM LHES SERVIR E LHES AGRADAR, 

NEM POR ISSO SEREMOS BATIZADOS POR DEUS 

COMO INESPERIENTES CRIATURAS, BOBAS E SEM 

QUALQUER COMPROMISSO COM                            

A LISURA ALHEIRA...  

  

DESCONTANDO OS ACERTOS E AS VITÓRIAS DE 

UNS E AS QUEDAS E AS DESVENTURAS DE 
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OUTROS, PELO ANDAR DA CARRUAGEM, VAMOS 

VERIFICANDO QUE ESTAMOS TODOS 

, QUANDO PASSAMOS A 

ANALISAR A MORAL ALHEIA PELO PRISMA DA 

CARIDADE, UNINDO: LIBERDADE, SABEDORIA                               

& JUSTIÇA! 

JÁ QUE CADA UM DE NÓS SOMENTE NOS 

ENCONTRAREMOS LIBERTOS DE TODO O MAL 

QUANDO APRENDERMOS A AMAR MAIS DO QUE 

SERMOS AMADOS, VALORIZANDO CADA GOTA DE 

LUZ JÁ EXISTENTE EM NOSSO PRÓXIMO, E 

EXIGINDO MIL PÉTALAS DE PERFEIÇÃO EM NÓS 

MESMOS!...  

 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 23 de setembro de 2016) 
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   Nota do médium: Mensagem espontânea de Elvis, 

psicografada em homenagem à querida 

, atualmente reencarnada e em luta íntima pela sua 

Elevação Moral numa cidade do interior de Minas Gerais, 

Brasil, adepta do Catolicismo, embora o seu irresistível 

pendor para os interesses do Espírito Imortal pela 

Doutrina dos Espíritos, isto, sem que, antes da recepção 

da mensagem, eu tivesse tomado conhecimento do seu 

conteúdo e do caráter particular do pensamento do 

inesquecível Rei do Rock´n´Roll. 

____________ 
 

 
Elvis Presley: Nos anos 70. 



                    Livro # 23: “Pinga-Fogo no Além – Vol. 1” – Espírito Ramiro Gama/Vivaldo P. S. Filho 

 49 

Ed. e-book: 
2016-21 

    

   Já o Espírito de Elvis, é bastante conhecido por mim, 

pois ele tem particularmente me ofertado a felicidade de 

podermos manter contato com inúmeras Entidades da 

Luz que tem psicografado por nosso humilde intermédio 

desde o ano de 2012, ou por volta disso, e produzindo 

por meu próprio intermédio mediúnico uma quantidade 

considerável de Livros (virtuais), sem contar que cada 
um destes Espíritos da 9ª. Esfera Espiritual da Terra, 

geralmente, faz com que a minha vidência mediúnica 

perceba “um algo mais” da nossa Vida Espiritual, seja 

do campo vibratório dos seres reencarnados quanto dos 

desencarnados, e também da própria vida mental do 

nosso Orbe planetário. 
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_____________ 

 

Paracelso, pseudônimo de Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von 
Hohenheim, (Einsiedeln, 17 de dezembro de 1493 — Salzburgo, 24 de setembro de 1541) 

foi um médico, alquimista, físico, astrólogo e ocultista[1]suíço-alemão.[2] A ele também é 
creditado a criação do nome do elemento zinco, chamando-o de zincum. 

Seu pseudônimo significa "superior a Celso (médico romano)". No estudo da sua biografia, 
facto tem sido gradualmente separado da crença, mas nenhum acordo foi alcançado no 
que respeita à natureza e sentido de seu ensino. Ele é considerado por muitos como um 
reformador do medicamento. Também é aclamado por suas realizações em Química e 

como fundador da Bioquímica e da Toxicologia. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pseud%C3%B4nimo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Einsiedeln
https://pt.wikipedia.org/wiki/17_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1493
https://pt.wikipedia.org/wiki/Salzburgo
https://pt.wikipedia.org/wiki/24_de_setembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1541
https://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alquimia
https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Astrologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ocultismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paracelso#cite_note-1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Su%C3%AD%C3%A7o-alem%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paracelso#cite_note-2
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zinco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aulo_Corn%C3%A9lio_Celso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bioqu%C3%ADmica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Toxicologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paracelso
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Apresentação # 3 

____________ 

Sementes da Luz...  

na Alquimia da Caridade! 

 
Em Homenagem ao dia 23/09/1846: Quando: O astrônomo Johann Gottfried 

Galle descobre o oitavo planeta do Sistema Solar, Netuno. 

  

 

Se eu pudesse voltar um pouco mais no tempo, 

com certeza que haveria de escolher as florestas 

encantadas da Romênia para deitar-me e consolar-

https://pt.wikipedia.org/wiki/Astr%C3%B4nomo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Johann_Gottfried_Galle
https://pt.wikipedia.org/wiki/Johann_Gottfried_Galle
https://pt.wikipedia.org/wiki/Planeta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_Solar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Netuno_(planeta)
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me, diante das minhas imensas dúvidas acerca do 

coração humano... 

Nunca será demais cochilarmos naquele sono alegre 

e triunfador com a intenção de aliviar a cabeça e 

fortalecer o coração, sempre tão angustiados e 

temerosos pelos enfretamentos que, geralmente, as 

novidades fazem com que se defrontem... 

- Estímulo. 

- Audácia. 

- Coragem. 

- Vigor. 

- Sentimento. 

- Honestidade. 

- Confiança. 

- Paciência. 

- E uma boa dose de Imaginação... 
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São as medidas exatas para que todos, mais cedo 

ou um pouco mais tarde, possam alcançar a vitória 

da própria consciência sobre as catacumbas 

sinistras dos que intentam contra a liberdade de 

pensar e de criar daqueles que, embora sejam 

ilustres passarinhos, se apresentam como 

verdadeiras águias triunfantes, a abrir as suas 

gigantescas asas sobre os lamentos e as 

prevaricações dos seres que se arrastam pelo 

mundo testemunhando fidelidade à César. 

O Reino é De Deus. 

Precisamos compreender que a Vida Real Espírita é 

um Infinito Mar de Ocultas Esperanças, onde todas 

as coisas são superlativas, embora vivam em 

constituições ínfimas, somente acessadas por 

meio de uma mente religiosamente libertária e 

espiritualmente científica... 

 

Imagem do filme: “Nosso Lar”. 
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Sempre que nos é possível, temos tido a felicidade 

de vir ao encontro dos nossos irmãos terráqueos 

mediante a ferramenta da Mediunidade, entretanto 

temos encontrado mil e uma dificuldades para 

acessar a mente, e, muito particularmente, o 

coração dos amigos e das amigas que se devotam à 

Caridade Espiritual pela Nova Revelação dos 

Espíritos, visto que estão ainda perfeitamente 

sintonizados com as mentes de Seres muito 

inferiorizados, estes se deleitando com a vida 

sentimental grosseira dos seus comparsas 

encarnados (médiuns transviados), ou, então, estão 

perfeitamente ajustados aos interesses do mundo 

capitalista, já estes, somente pensando e agindo, e 

até mesmo sentindo, de acordo às conveniências 

bancárias, suas e das suas, nada indefesas, 

companhias, já que todas e todos estes se 

comprazem neste terrível e voraz compromisso com 

a vida animal da Terra. 

Se fôssemos fazer uma síntese da atual condição 

humana, partindo do seu coração, teríamos diante 

dos nossos olhos uma correnteza imensa de bacilos 

de koch, que finalmente haverão de exterminar 

toda a civilização humana, ou pelo menos quase 

toda ela, vitimada pela própria deficiência imuno-

moralizadora. 

Vocês creem que estou sendo atrevido demais?..., 

ou será que estamos conseguindo chegar a contento 

na alma dos que nos observam a palavra pelas 

antenas vivas do sentimento elevado?!... 



                    Livro # 23: “Pinga-Fogo no Além – Vol. 1” – Espírito Ramiro Gama/Vivaldo P. S. Filho 

 55 

Ed. e-book: 
2016-21 

_______________ 

 

A vida nos Planos Espirituais Mais Elevados da Terra é 

uma benção e um compromisso para o Serviço-Cristão, 

que não sofre solução de continuidade.  

_______________ 

Pois então aguardem um só momento, que logo 

mais adiante veremos horrorizados que não terá um 

só medicamento na face do planeta capaz de 

interditar tamanha chaga que recairá sobre os 

homens e as mulheres que, tão somente, se 

satisfazem com o ópio da selvageria: na música, no 

vício de qualquer espécie, e na tempestade da 

corrupção. 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 24 de setembro de 2016) 
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   Nota do médium: Esta Mensagem espontânea do 

grande Paracelso, foi psicografada em homenagem à 

querida , que atualmente 

se reencarnada e em luta íntima pela sua Elevação 

Moral no interior do estado de Minas Gerais, Brasil.  
 

   De mim mesmo, posso dizer que eu tenho aprendido 

que os podem até errar, pois não 

são perfeitos, visto que sempre estão em busca de 

maiores conhecimentos, mas jamais exageram quando 

a questão é a de nos ministrar uma Lição-Moral, e neste 

caso, aqui, ele nos diz algo sobre o futuro de nossa vida 
planetária. 

_____________ 
 

 
Paracelso 



                    Livro # 23: “Pinga-Fogo no Além – Vol. 1” – Espírito Ramiro Gama/Vivaldo P. S. Filho 

 57 

Ed. e-book: 
2016-21 

   ____________ 

Nota do médium em 30/06/2021: 

   Eu não posso deixar de dizer ao leitor e à leitora que 

ao reler esta Mensagem, preparando-a em sua Revisão 

& Ampliação, não senti um certo calafrio íntimo ao ver 

que as suas apalavras caem como uma luva sobre as 

atuais ocorrências humanas, no que diz respeito, por 

exemplo, à pandemia de COVID-19, quando, inclusive, o 

querido Paracelso nos evoca à necessidade de nos 

prepararmos para futuros embates na área da Medicina, 

visto que outras pandemias poderão virem a surgir e 

com maiores e mais desconcertantes resultados do que 

estes que estamos vivenciando. 

 

   O antidoto para todo e qualquer problema de saúde, 

seja ele mental ou físico, está no Amor que devemos 

devotar à Deus e ao nosso próximo como nutrimos por 

nós mesmos, ou quem sabe mais do que a nós mesmos, 

não é verdade?!..., da maneira como Nosso Senhor Jesus 

Cristo nos ensina. 
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   E a Doutrina Espírita, como o Cristianismo Redivivo, 

nos oferece as Mensagens de Luz dos Seres do Além que, 

na atualidade, nos evoca o próprio Espírito para um novo 

modelo de vida humana, todo ele pautado na caridade 

que devemos exercer uns diante dos outros, porque 

como bem eles têm nos assegurado, pela Interpretação 

de Allan Kardec, a rota principal que nos leva à Deus é, 

sem dúvida, a doce Caridade. 

   Muita paz e luz a todos. 
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Prefácio de Veneranda 

 
Falando francamente! 

Temos à nossa frente o Universo inteiro a nos aguardar o desejo de 

lhe Devassar, pelo calibre miraculoso do Amor!... 

Entretanto, para que demos início a esta tarefa de Ascensão Espiritual 

perfeita, embora já sejamos caminheiros da Vida há algum tempo, 

necessitaremos doar aos outros: paz e alegria, saúde e luz!... 

compreendendo que não haverá realização alguma em nossa Alma 

milenar, se não for por meio da nossa estreita comunhão com Deus. 

Deus é Caridade. 

– Veneranda                                                                          

(Santa Isabel de Aragão) 
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O Prefácio da Mentora 

 

    No mundo onde se encontram os meus irmãos e 

irmãs da vida planetária, por enquanto tão diverso 

em natureza quanto tão carregado de enigmas 

passionais, é natural que os se 

demorem em tentar descrever a psicologia e a moral 

da criatura reencarnada, e, dentro de determinadas 

especialidades e características, a desencarnada 

também, como acabamos de ver mais a pouco, quase 

num duelo entre Almas-Sublimes, quando o Mentor 

Elvis Presley descarregou através de seu medianeiro 

um maravilhoso buquê de estímulo e paz, saúde e 

alegria, procurando, dentro do coração de cada um 

de nós, qualquer gota de sensibilidade que pudesse 

servir de elixir na recuperação do entendimento 

humano, enquanto que vimos a palavra vigorosa e 

resistente do grande sábio das Altas Esferas, 

Paracelso, como a produzir, exatamente, o contrário, 

como se desejasse destronar o reinado medonho de 

Mamon entre as criaturas da Terra Material, por um 

só golpe!... 

   De qualquer maneira, fica-nos claro de que os 

Espíritos do Senhor, mesmo os de maior Elevação 

Moral, têm as suas ideias e as suas opiniões, embora, 

de maneira absolutamente consequente e racional, 

sejam sempre muito bons e tremendamente sábios, 

já que, apesar de eles falarem por meios um tanto 



                    Livro # 23: “Pinga-Fogo no Além – Vol. 1” – Espírito Ramiro Gama/Vivaldo P. S. Filho 

 61 

Ed. e-book: 
2016-21 

diferentes, ou aparentemente antagônicos, dizem 

absolutamente a Verdade. 

   Portanto, meus filhos e filhas, diante de tão grata 

Assistência Espiritual do Mundo Maior, em forma de 

apupos e carinhos, ou por intermédio da palavra 

enérgica e/ou racional, estamos nos deparando 

com a nossa própria vida mental, que corre o 

risco de entrar em colapso por causa da nossa 

insistente teimosia em nos manter no caminho largo 

da vida. 

   Se, realmente, desejamos para nós, e para os 

nossos familiares e amigos, irmãos de crença, e até 

para a humanidade inteira, alguma fagulha de 

esperança numa Existência Feliz, busquemos, desde 

hoje, a nossa Salvação em Nosso Senhor Jesus 

Cristo, vendo através dEle, e como Ele, a rota segura 

para o Paraíso Celestial. 

   Não está muito distante o dia derradeiro para as 

vossas loucuras terrenas, pois o túmulo se avizinha.e 

não duvidem disso!... 

   A Vida Espiritual será para cada um de nós um 

mundo maravilhoso de formosas lembranças, 

construídas e alicerçadas a partir do conteúdo mental 

que levaremos para Lá, a partir dos elementos 

psíquicos felizes e moralizadores que nutrimos 

durante a nossa vida terrena, ou um verdadeiro 

inferno de angustia e tremenda dor que haverá de 

ser produzido, também, pelos conflitos e angustias 

que fizemos acontecer na intimidade dos corações já 
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infelizes da Terra..., por isso, nunca será demais para 

qualquer pessoa se recordar que o Reino de Deus 

está dentro de cada um de nós. 

   Seja nos momentos de festa e alegria ou na dor e 

no sofrimento, procuremos sempre estar com o 

coração pacificado em Jesus Cristo, vivendo não 

de maneira perfeita, aliás, como Ele nos orientou, 

pois que, por enquanto, não temos a capacidade 

real para isso, mas, pelo menos, busquemos Lhe 

exaltar a grandeza por meio de nossas ações 

verdadeiramente caridosas e por intermédio de 

pensamentos livres de tantas maldades, que, 

absolutamente, nos servirão como alvará de soltura 

deste, ainda, tumultuado e turbulento mundo de 

Mamon no qual a maioria dos seres do Plano Material 

se acostumou a viver, e a se consumirem!!... 

   Pensemos nisto, e busquemos amar bastante para 

sermos amados, pois não há meio mais agradável 

para sermos verdadeiramente felizes. 

   O Amor fala por cada um de nós, onde quer que 

estejamos. 
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   Quanto à presença de Francisco Cândido Xavier 

aqui em nosso novo e modesto trabalho, o Livro de 

# 23, só podemos mesmo é agradecer-lhe por tão 

graciosa e terna alegria que nos confere, pois não 

imaginemos que um Espírito da envergadura moral 

dele possa estar à disposição de nossa tremenda 

vaidade a qualquer hora e a qualquer momento, 

porém é certo que num chamado sincero ele haverá 

de varar incalculáveis zonas de sobras e de dor para 

poder estar ao lado de qualquer Criatura infeliz que 

busca Jesus de Nazaré por seu humilde serviço, e 

generoso socorro. 

   

   E é exatamente isso que ele nos traz aqui, embora 

de maneira muito singela por conta da falta de tempo 

do nosso médium: um socorro e um alívio para as 

nossas almas sempre desejosas de Amor e Paz, 

Saúde e Luz, e que reconhece nele, no 

reencarnado, um Espírito, verdadeiramente, vindo de 

Deus, numa Amizade que não se esgota, mas que 

enchem-se da alegria de poder Servir ao Cristo. 

Veneranda (Espírito)                                       

Vivaldo P. S. Filho (médium)                          

(Salvador/BA, 13 de dezembro de 2016) 
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   Nota do médium: Sempre gostamos de lembrar aos nossos 

antigos, quanto aos novos, leitores que a querida Entidade Veneranda 

usa de um pseudônimo (no Livro: , André Luiz/Chico 

Xavier, pela FEB), já que, por intermédio da faculdade mediúnica de 

Francisco Cândido Xavier, fora-nos possível saber que, a mesma, se 

trata do Espírito de Santa Isabel, a Rainha Santa de 

Portugal, como consta da obra espírita: “ISABEL – A mulher 

que reinou com o coração”, autoria de Maria José Cunha (Editora 

Vinha de Luz, Belo Horizonte/MG, 2012). 

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

Venerável Santa Isabel, na história da cristandade se tornou célebre 

pelo maravilhoso, e único feito, da transfiguração de pães em 

rosas.  

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

   De minha parte, posso testemunhar que ela foi a reencarnação de 

Isabel, a prima de Maria (por uma Reencarnação “Múltipla” com 

esta mesma!), e mãe de São João Batista. 

_______________________ 

   

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

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

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

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

Nota do médium em 18/06/2021 (Reprise): 
 

   Depois do Espírito Francisco C. Xavier (que foi a 

reencarnação de Allan Kardec), a grande Entidade 

Espiritual Veneranda é o nosso mais graduado Guia 

Espiritual, no que me deixa o coração carregado de 

alegria e felicidades, pois que a sua doce, quanto muito 

disciplinada, presença astral, em meu Lar ou na rua, 

sempre me traz tranquilidade e segurança no trato com 

as minhas faculdades psíquicas, sem contar que ela, 

sempre que possível e necessário, me dá luzes acerca de 

como devo, ou não, proceder em relação à minha vida 

humana. 

   Ela é uma inestimável Benfeitora da Vida Maior. 
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PRIMEIRA PARTE 

 

 
__________ 

 

  

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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Em Lembrança aos Mensageiros da: 9ª. Esfera 

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

 

‘Pinga-Fogo’ no Além 

Com uma Entrevista Inédita com o Espírito do Maior 

Médium de todos os tempos...  

Conduzida pelos Espíritos                                 

Ramiro Gama & Almir Guimarães                                                  

Com

________________ 

Pelo Médium Vivaldo P. S. Filho 

Transmitida pela Psicografia entre os dias:                                              

08-13 de dezembro de 2016. 
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AS FASES  

DE TRANSIÇÃO DO PLANETA TERRA 

AS PERGUNTAS PROVIDENCIADAS POR 

RAMIRO GAMA & ALMIR GUIMARÃES 

 

1)  Querido Chico Xavier! A nossa alegria é imensa 

por poder travar com você este nosso singelo 

bate-papo, que esperamos se desenvolva na 

mais perfeita harmonia, entre nós e o nosso 

companheiro e médium encarnado... 
 

R- Sem dúvida alguma que a alegria é, antes 

de tudo, minha mesma, pois não há como 

traduzir em palavras a sensação de reconforto 

que trago dentro do meu pobre coração por estar 

diante de vocês, os meus sempre generosos 
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Amigos Espirituais, na oportunidade de poder 

fazer um pouco mais de luz no entendimento 

humano, mesmo que essa luzinha seja apenas 

uma faísca luminosa dentro do grande conjunto 

de ações e entendimentos que, cremos, estão, 

necessariamente, subordinados à compreensão 

de cada um, já que, Na Vida Maior, todos 

estamos, também, em perfeito processo de 

consulta, de estudo, e aprendizado, cabendo aos 

que seguem mais à frente ajudar aos que vão 

mais atrás, na retaguarda da Eterna Evolução, 

sem que isso possa representar que, eu mesmo, 

esteja mais à frente de quem quer que seja, pois 

me considero um ser muito pequenino, e muito 

rastejante, diante da quantidade enorme de 

criaturas-irmãs que, absolutamente, são mais 

Elevadas do que supostamente eu, ou, mesmo, 

menos atrasadas moralmente do que eu.  
 

Por isso, vamos nos desculpando perante as 

queridas irmãs e aos queridos irmãos que nos 

Entrevistam neste momento, e aos que nos lêem 

também, por qualquer mancada que venhamos 

a dar. 
 

2)  De que maneira, lhe perguntamos, se nós 

podemos ter uma segura confiança em nossos 

governantes, sem que isso venha a representar 

um desanimo maior das criaturas na vida social 

e comunitária do Globo terreno, na hipótese de 

sua resposta ser negativista? 
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R- Compreendo muito bem a sua pergunta, 

embora eu deva salientar que, aqui, nós estamos 

num diálogo amistoso e fraternal, sem que isso 

possa representar de nossa parte alguma 

temeridade em fazer objeções ao que tem sido 

derramado de indiferença e falta de respeito por 

parte de determinas organizações, ou de 

instituições particulares, em relação ao povo já 

tão sofrido do nosso Planeta. Se por um lado 

temos desconforto em comentar coisas tristes, 

por outro não podemos deixar escapar por entre 

as mãos a generosa oportunidade de esclarecer 

ao mundo material do quando os Espíritos do 

Senhor clamam por Justiça, Amor, e Caridade, 

entre os povos e as nações inteiras da Terra. 

 

Podemos dizer que a Segurança das nações, no 

que toca aos seus povos, individualmente e 

coletivamente falando, está irremediavelmente 

se defrontando com a sua própria consciência, 

pelo fato das criaturas da existência material 

ainda acalentarem tantos conflitos íntimos na 

esfera do Sentimento mais elevado, não por 

possuí-lo, mas por se acolherem ao que está no 

mais baixo da vida emotiva e sentimental de 

cada um de nós. 
 

Estamos todos, mais ou menos, travando uma 

luta interior, que, por outro lado é saudável, pelo 

menos quando vemos sair vitoriosa de tudo isso 

a parte melhor de nós. 
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Aliás, isso não é novidade para ninguém, pois os 

séculos e os anos de nossa vida planetária têm 

nos demonstrado que a espécie humana, 

moralmente falando, vem declinando a cada 

passo de sua longa jornada evolutiva, isso, sem 

que pese sobre ela a proposta dos Espíritos 

Superiores de tê-la sempre Evoluindo para a 

frente...  
 

Não podemos desconsiderar que o Espírito, em 

si mesmo, nunca retrograda na Escala Espírita, 

entretanto a sua ascensão para o Mais Alto sofre 

várias intermitências, motivando quedas e 

subidas, não na sua essência, claro, mas na sua 

periferia, causando dor e atraso para ele mesmo 

no decorrer de sua trajetória para a perfeição. 
 

E como, minha gente, não podemos cogitar de 

um reino, absolutamente, desconectado com o 

dos seus súditos, ou subalternos, é certo que os 

governos do mundo, ou os seus governantes, 
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estão de acordo com a mentalidade dos seus 

respectivos povos, coletivamente falando, ou 

das pessoas, individualmente falando, que 

certamente os mantém. 
 

Aqui, não vai uma crítica a ninguém, mas 

precisamos estar atentos para o que realmente 

estamos sentindo e pensando em relação ao 

nosso próximo, seja dentro do lar ou em família, 

no serviço abençoado de cada dia ou no meio da 

rua, sempre buscando visualizar a nossa vida 

íntima pelo conjunto de ações promovidas pelos 

nossos dirigentes públicos, e também pelos que 

são privados, pois como dizia Jesus: “Onde 

estiver o teu coração aí estará o também 

teu tesouro.” 
 

Naturalmente, que colocamos de fora algumas 

determinadas criaturas de coração e alma mais 

generosa, que, invariavelmente, se encontram 

estão sustentando o mundo mental de toda a 

vida planetária pelas suas próprias e naturais 

vibrações de amor, de afeto, de carinho, e de 

respeito à própria Vida, como um todo. 
 

3)  Chico, querido, como você tem observado, o 

nosso planeta, seja na Dimensão dos seres 

materiais ou na Dimensão dos desencarnados, 

passa por uma grande mudança em sua 

atmosfera psíquica, como se estivesse se 

metamorfoseando para uma Sociedade mais 

amena...  
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Então, como entender estas suas palavras um 

tanto “derrotistas”?  
 

R- Verdade.  

Entretanto, nós precisamos compreender a 

Evolução dos Espíritos dentro deste concerto de 

Elevação e de quedas, pois não há como 

solucionarmos os nossos próprios enigmas de 

vida passional sem a benção da experiência, na 

forja da elevação pelos imprescindíveis 

dispositivos da dor e do sofrimento, seja pelo 

nosso egoísmo mesmo ou daqueles outros 

irmãos e irmãs que nos atravessam a vida 

pessoal como abençoadas limalhas vivas.  
 

Dessa maneira, estamos todos atrelados uns aos 

outros no amor, ou no resgate, desse, pelo 

sofrimento, pois que a nossa vida íntima foi 

forjada pelo Pai em primeiro plano para que 

amassemos a tudo e a todos, porém, também, 

nos capacitou de consciência suficiente para que, 

com ela, ou mesmo sem ela, pudéssemos 

aprender que não há solução para nenhum de 

nós, em termos de crescimento espiritual, senão 

pela Caridade perfeitamente apresentada por 

Nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo em sua ‘Boa 

Nova’. 
 

Estamos passando por um momento muito 

conflituoso entre cada um de nós mesmos e a 

coletividade, como um todo, quando assim me 

reporto de maneira generalizada às Sociedades 
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do mundo material, pois não podemos nos 

esquecer que, embora a nossa maior ou menor 

boa vontade em sermos solidários com as 

demais pessoas, a fome e a miséria vêm 

tomando novo corpo sobre a Terra, aliás, 

como já foi devidamente sinalizado pelas 

Organizações mais nobres do Planeta. 
 

Se tais Organizações terrenas já estão se 

manifestando, assustadas, diante de tamanha 

calamidade coletiva, por que nós, os Espíritos 

Amigos, deveríamos encobrir tal realidade do 

nosso mundo íntimo com alguma colcha de 

sobras em nome da ”delicadeza” humana?...  
 

Não podemos deixar que as coisas continuem 

como estão, pois, assim ficando, estaremos 

pagando a nossa passagem, sem volta, para 

mundos ainda mais atrasados moralmente do 

que o nosso, quando, ai sim, haveremos de 

sofrer mais do que fizemos sofrer, pois se o amor 

encobre uma multidão de pecados, como nos 

afirmou o Divino Amigo, é certo que o orgulho 

e o egoísmo fará de cada um de nós verdadeiras 

moedas de ingratidão e de perversidade, 

adquiridas pela nossa insistente teimosia em não 

enxergar o próximo como um nosso verdadeiro 

irmão e irmã de caminhada, multiplicando-se por 

um mundo inteiro de corrupção a partir dos 

nossos próprios corações, levando séculos ou 

milênios para que possam novamente se esgotar 

pela , que nunca 
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deixa sobrar e que jamais diminui, mas que 

multiplica-se sempre. 

 

 

Quanto ao fato de alguns de nós já 

pressentirmos uma certa manifestação de Vida 

Mental Superior em nosso ambiente planetário, 

em suas Dimensões espirituais, e até nas Esferas 

inferiores, é pelo motivo de, mesmo que 

singelamente, já podermos presenciar ou 

pressentir o campo vibratório das 

que se aproximam de nossa psicosfera 

planetária... 
 

Embora esse tema não seja novo, a situação já 

vem tomando um fôlego maior desde o mês de 

julho (7) do ano de 1969, por isso temos tido a 
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grande alegria de estarmos, mais ou menos, 

convivendo com as Sublimes Personalidades da 

Vida Superior do nosso planeta e de fora dele, 

também, cada um lhes pressentindo de acordo a 

sua capacidade moral. 
 

Isso tem ajudado de maneira fundamental para 

que criaturas, assim como eu mesmo, possam 

se beneficiar com as manifestações naturais de 

carinho, respeito, e solidariedade, que partem de 

maneira natural das auras magnéticas destes 

Seres Iluminados, se bem que, apesar desse 

contato promiscuo entre eles e nós, pois que 

para eles, os Seres da Luz, essa tem sido uma 

relação muito dolorosa, visto que somos ainda 

personalidades profundamente materializadas e 

potencialmente enfermas, não estar surtido 

grandes efeitos positivos para a grande maioria 

dos seres da Terra...  
 

E isso, que pese a boa vontade de Jesus para 

com cada um dos seres vivos, tem sido um 

motivo de grandes calamidades no seio das 

coletividades do mundo, a exemplo das quedas 

consecutivas de aeronaves no Brasil e nos 

exterior, quanto às catástrofes climáticas, 

assassinatos em séries, sempre levadas em 

conta pelos estudiosos do tema como ciclos 

naturais da atmosfera planetária, embora com 

dosagens acentuadas pela queima de matas, 

florestas, combustível fóssil, etc..., isso, sem 

contar o grave recrudescimento das guerras 
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localizadas, mas que vão se acentuando por 

todas as partes de maneira diminuta, mas se 

alastrando como se fossem, e assim o são, uma 

verdadeira praga, cabendo-nos, como Espíritos 

um pouco mais desmaterializados do que os 

demais, visto que estamos já acordados pela 

Mensagem do Consolador, fazer com que os 

nossos irmãos e irmã de experiência terrena se 

convençam de que não há mais muito tempo 

para que sejamos Salvos.  
 

Precisamos estar conscientes de que, somente 

por uma tomada de decisão firme, poderemos 

nos resgatar de todo esse mar de conflituosos 

interesses, pois que o Espiritismo está aí, 

exatamente, para solucionar todos os nossos 

grandes conflitos do coração. 

 

“Pinga-Fogo com Chico Xavier”, Almir Guimarães. 
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A nossa proposta deverá ser sempre a da 

Paz e a do Entendimento. 

 

4)  Procurando amenizar um pouco as vibrações do 

nosso diálogo, que, como você bem sabe, Chico, 

está sendo transmitido para outras Regiões do 

Espaço, não somente pela televisão, como pelo 

rádio, e via internet, seguramente que por 

canais tecnológicos e de virtualidade muito mais 

avançados dos que os que são conhecidos no 

Mundo terreno, embora a cinematografia do 

planeta material esteja satisfatoriamente 

ajustada aos empreendimentos das Tecnologias 

do Mundo Espiritual, pelo menos em suas 

Dimensões menos avançadas, por isso lhe 

pergunto: 
 

Como fazer para que possamos romper a 

ignorância milenar entre as coisas do Mundo 

Oculto e as que são levadas a efeito na vida 

planetária, com relação ao Sexo, com relação à 

vida em Família, e demais relações 

sentimentais? 
 

R- Somos de parecer que a vida sentimental 

das criaturas terrenas deve ser conduzida por 

elas mesmas, embora sempre possamos da um 

ou outro conceito no que diz respeito ao 

convívio, este, sim, merecendo de todos nós, 

Espíritos-espíritas, ou não, uma atenção 

redobrada no que diz respeito à consideração e 
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à estima que devemos nos consagrar, sempre 

recordando as mensagens luminosas do Mestre 

e Salvador da Vida. 
 

Já na primeira obra de André Luiz, por nosso 

humilde intermédio: “Nosso Lar” (pela Editora 

da FEB), pelos Espíritos que nos orientam de 

mais Alto, nos foi possível verificar que as 

organizações familiares em níveis mais elevados 

de nossa Esfera terrena, propriamente dita, 

seguem parâmetros e conceitos um tanto 

avançados para as mentalidades dos homens da 

Terra Material, pois, apesar de parecer um tanto 

contraproducente para as psicologias do 

ocidente, monogâmica, a Realidade que vos 

escapa na experiência material, tem mais a ver 

como vivem e se manifestam os homens, 

particularmente, do oriente, quando por lei e 

cultura são permitidas terem várias famílias... 

Não deixa de ser monogâmica esta situação, pois 

que o Amor independe de exterioridades, e se 

confunde com cada criatura, e em cada criatura, 

ou ser vivente, como se fosse uma só ligação 

espiritual, embora se multiplique quase ao 

infinito, mesmo porque entram em cena aí as 

forças sublimes que cativam e atraem para sí as 

Almas Gêmeas, que é um doce capítulo à parte 

e todo especial nas nossas Relações de afinidade 

e conceito de Família, particularmente quando 

estamos diante da Lei da Reencarnação. 
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Por um apego demasiado do ser humano ao que 

é transitório, é que, quase a todo o momento, 

temos visto alguma pessoa ser brutalmente 

assassinada, quando não seqüestrado e/ou 

violentamente agredido, particularmente as 

nossas graciosas mulheres, o que vem a trazer 

mais infortúnio e sofrimento não somente para 

os que cometem estes desatinos do coração 

enfermo, mas a toda a sociedade que passa a se 

ressentir de maneira negativa, pois que os 

exemplos são terríveis e, geralmente, acabam 

por influenciar outras tantas pessoas, adultos 

e/ou jovens, o que acaba gerando ainda mais e 

mais conflitos, mediante, também, a divulgação 

maciça desses fatos violentos e depressivos 

pelos meios de comunicação, sem um controle 

qualquer do Estado, ou mesmo da grade 

profissional dos próprios órgãos de imprensa e 

televisivos, de uma maneira geral... 
 

Não somos adeptos da censura, é óbvio, porém 

vemos que há de haver alguma cautela no que 

diz respeito aos temas e imagens que devam ser 
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“controlados”, como dissemos aqui, senão pelo 

Estado, pelo menos pelos que fazem a notícia no 

mundo, estabelecendo parâmetros morais e 

éticos, todos legais, para que a nossa juventude 

e a criancice, por exemplo, não venham a se 

transformar, num futuro breve, em verdadeiros 

psicopatas incuráveis, ou será que estamos 

sendo demasiadamente pessimistas? 
 

Que as autoridades do mundo, de Governo ou de 

empresas, acadêmicas e religiosas, se unam 

nesse grande esforço Espiritual, que deve ser 

tratado de maneira conjunta, para que, o quanto 

antes, as nossas Sociedades, encarnada e a 

desencarnada, possam viver em verdadeira paz 

de espírito. 

 

Mas, sintetizando a resposta, é claro que não há 

como mudarmos de uma só vez a mentalidade 

de uma Sociedade, como a dos ocidentais, no 
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que diz respeito aos sagrados laços de família, 

ou de matrimonio, e mesmo a dos orientais que 

também passa por suas agruras na esfera do 

sentimento e das emoções, porque não é essa a 

proposta do Espiritismo, no que se refere Lei da 

Reencarnação, mas a de Educarmos as criaturas, 

filhos e filhas do Altíssimo, por meio da adesão 

opcional, ou mais ou menos isso (risos),  ao 

Sentimento Sublimado, paulatinamente é certo, 

mas com vias de Elevação...  
 

Quem tem estudado as obras de cunho espírita, 

sabe muito bem do que estamos tratando, que é 

o de um desprendimento da carne, ou da 

matéria, embora não da SEXUALIDADE ou do 

SEXO, mas o de uma união perfeita entre Almas, 

ou Espíritos Devotados ao Bem. 
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Por enquanto, da mesma maneira que no Além 

encontraremos Sociedades mais avançadas e 

vivendo de acordo as suas leis, aqui, vamos 

vivendo na Terra de acordo a nossa condição 

mental e psicológica, e respeitando as leis 

jurídicas que regem a vida humana em cada 

nação do planeta. 
 

Não há como negar que existem muitas pessoas 

lá e cá, tanto no oriente como no ocidente, tanto 

no norte como no sul, que estão se ajustando 

lentamente a esses novos quadros de vida 

moral, entretanto fica valendo para elas, por 

enquanto, a nacionalidade que encontraram ao 

nascer, facultando a cada uma delas a cota de 

sacrifício para que os demais possam se 

adaptarem, também, a estes novos dispositivos 

sentimentais e emotivos, já que todos e todas 

têm que lutar, diante dos seus companheiros e 

companheiras, para fazer a Vontade de Deus, 

neste caso, por enquanto, sem solução, porque 

há de toda a Humanidade, ou pelo menos uma 

boa parte dela, vir a se ajustar ao princípio 

fundamental da Vida, que é o de total 

conectividade mental e de interrelaciomanto 

universal, pois somos criaturas irmanadas e 

perfeitamente integradas ao DNA de Deus, sem 

que isso represente para os seres espirituais 

desencarnados, ou encarnados, uma absoluta 

condição de semelhança moral, pois que isso não 

se justifica quando já conhecemos a Escala 
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Espírita, como apresentada por Allan Kardec em 

“O Livro dos Espíritos”, pelo menos em suas 

linhas gerais... 

 

Como nos disse André Luiz, pelo Chico: “A ficção-cientifica nada 

mais é que a antecipação do futuro.” 

À primeira vista, quando falamos isso, poderá 

parecer um pouco difícil para a compreensão 

humana, pelo menos dentro do Modelo Espiritual 

que, por enquanto, escapa para os seres do solo 

terreno, mas para o nosso médium, ou para um 

outro companheiro ou uma companheira da 

mediunidade que tenha uma clarividência mais 

sensibilizada para as coisas da Vida Imortal, 

tudo fica à mostra como numa viva-tela 

quadrimensional, ou acima disso, quando ele 

passa a visualizar o campo de ação do Seres 

desencarnados, isto, em sua psicologia mais 

íntima, como se estivesse se defrontando com 

um incrível e inimaginável mundo de seres vivos 
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virtualíssimos, onde o Amor e a Sexualidade 

são condições perfeitamente integradas às suas 

vidas cotidianas, minuto a minuto, ou muito 

menos do que isso, quando sabemos que o 

espaço e o tempo para os Seres desencarnados, 

pelo menos para os Mais Evoluídos, não são 

contados da mesma forma que os reencarnados 

costumam fazer e executar... 

 

Entretanto, para que o homem-planetário, ao 

qual me incluo e me ajusto por força da minha 

enorme pequenez moral, ainda levará alguns 

milênios até que, finalmente, consiga se elevar 

a esse grau de experiência íntima-exterior, 

apesar de, na sua relatividade íntima-



                    Livro # 23: “Pinga-Fogo no Além – Vol. 1” – Espírito Ramiro Gama/Vivaldo P. S. Filho 

 87 

Ed. e-book: 
2016-21 

existencial, tudo isso já lhe seja uma realidade 

insofismável. 
 

 
 

Apenas com uma leve intenção de fazer comédia 

com meus amigos e amigas da vida terrena, 

podemos afirmar: Não se preocupem, pois que 

a grande maioria de nós ainda levará longos e 

longos séculos se utilizando do sexo como o 

entendemos na faixa de expressão fisiológica, 

morfológica, e anatômica, da Terra Material, 

estejamos encarnados ou aparentemente 

desencarnados, pois que, Do Lado de Cá da 
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Vida, seremos, ou continuaremos a ser pessoas 

tão comuns como somos agora, e naturalmente 

vivendo o delicioso prazer de Sentir e Desejar 

sem grandes sobressaltos em nossa Evolução, 

aliás, é da Lei que seja dessa maneira..., com 

raras exceções de Espíritos já tarimbados no 

decorrer de inumeráveis existências materiais e 

espirituais, quando, logicamente, tomarão o 

rumo certo das Estrelas... 

____________ 

   Nota do médium: Não foram poucas as vezes que os 

meus nos pediram para “dar um 

tempo” em nossa Evolução... – Risos.  

   Na verdade, o que eles desejam com isso é que não 

avancemos muito na Escala-Espírita (O.L.E.) enquanto 

estamos encarnados no solo da vida terrena, evitando dessa 

maneira que incorramos no grande erro de nos 

acreditarmos, demasiadamente, Elevados para podermos 

conviver com os “inferiores”... Aliás, a vaidade é uma praga 

na vida de qualquer médium... De minha parte, embora não 

me considere capacitado para realizar grandes prodígios de 

Elevação Espiritual em mim mesmo, seja na Terra ou no Mais 

Além, tenho procurado ser o “menos bossal possível”, me 

mantendo como médium no mesmo patamar das demais 

pessoas: sofrendo, sorrindo, errando, procurando acertar, e 

sem exigir dos meus Guias qualquer privilégio em relação às 

demais pessoas, mesmo porque tenho observado que eu sou 

tão humano, ou menos até, do que os outros, já que até 

quando pisco um olho me vejo defrontado pelos Espíritos 

inferiores, que, via de regra, me espreitam na certeza de que 

vou dar alguma mancada!... Risos. 

____________ 
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Em nossa Doutrina existem algumas boas obras 

que versam sobre o tema da Sexualidade entre 

os humanos desencarnados, aliás, este foi um 

tema abosrdado no primeiro Livro mediúnico & 

pesquisa de Vivaldo, o nosso estimadíssimo 

reencarnado: “MEDIUNIDADE EM 

DOIS MUNDOS – Amor, Sexo, e os Variados 

Aspectos Multidimensionais no Processo de Cura 

– Relatos de um Médium Espírita”, que levou 

cerca de 16-17 anos consecutivos para ser 

concluído a partir de suas próprias observações 

clarividentes, clariaudientes, de efeitos físicos, e 

de desdobramento, por exemplo, que, a rigor, 

fora um Serviço levado a efeito por uma plêiade 

imensa de Instrutores & Amigos Espirituais seus 

e que lhe orientavam, Do Lado de Cá, a seguir 

ele com sempre bases-firmes, seguras pelos 

Esclarecimentos e Orientações de Allan Kardec, 

isso, particularmente, por meio dele, embora 

Vivaldo tenha se conduzido, também, nos seus 
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aproximados dezessete anos, pesquisando e 

consultando obras diversas do Espiritismo, e de 

fora dele, para concluir o seu valioso trabalho de 

Estudo e de Mediunidade... 
 

5)  Por favor, meu querido Chico, me explique uma 

coisa...  
 

Você afirma que a nossa vida mental está 

evoluindo para o indiscriminado... 

seria isso mesmo ou eu estou enganado?! 
 

R- Eu não diria isso, pelo menos não nestes 

termos, pois que a palavra utilizada por você já 

se tornou algo bastante depreciativa em vossa 

sociedade contemporânea, porém, na busca pela 

sublimação de , a própria Lei da 

Reencarnação faz com que passemos a 

repensar o conceito de “posse”, que, na verdade, 

pelo menos para as personalidades menos 

acanhadas, não existe, já que temos inúmeros 

exemplos de criaturas no mundo altamente 

altruístas que, apesar de viverem ao lado de um 

homem ou de uma mulher “adúltera”, sempre 

encontram espaço em seus corações para lhes 

libertar de qualquer desejo de vingança de sua 

parte, até fazem de tudo ao seu alcance para 

manterem o bom convívio sem que isso venha a 

tornar-se uma irremediável cruz em suas vidas, 

isto porque são Espíritos que, mais ou menos, já 

compreendem que ninguém é, verdadeiramente, 
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de ninguém, embora sejamos, também, uns dos 

outros, sendo que neste último caso somos como 

parceiros eternos na Grande Viagem. 

 

   
 

Recomendamos encarecidamente a todos todas 

que nos veem, nos ouvem, e estão a nos ler, que 

estudem de maneira cuidadosa: “O Evangelho 

Segundo o Espíritismo”, em todo o seu 

Capítulo XXII (22) – Não separeis o que Deus 

juntou, que certamente encontrarão margem 

para grandes reflexões sobre este especifico 

assunto, até porque sempre vale a lembrança de 

que:  
 

OS QUE DEUS UNIU PELOS LAÇOS DO AMOR 

O HOMEM NÃO HÁ DE SEPARAR JAMAIS. 
 

Ou seja, onde há Amor não existe adultério, sob 

hipótese alguma.  
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O problema, é que a maioria das criaturas da 

Terra Material, e das suas Dimensões mais ou 

menos próximas, ainda se mantém na triste 

condição de arrebatadores impenitentes de 

almas e corações indefesos, crendo que podem 

comprar alguém ou mesmo vender-se ao preço 

de moedas, desconsiderando por completo, ou 

“em parte”, o que vai no coração alheio, como 

se fosse possível enganar, por tempo indefinido, 

alguma Alma-irmã, ou então ludibriar a própria 

consciência.  
 

6)  Mas, as prostitutas e os publicanos não entrarão 

primeiro no Reino de Deus?!... 
 

R- Somente as prostitutas e os publicanos que 

tiverem sido caridosos no mundo em que 

viveram ou vivem, particularmente com aqueles 

e aquelas que lhes buscavam ou buscam o 

conforto da solidariedade e da consideração. 
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Precisamos todos compreender que estamos nos 

referindo a uma Sociedade Espiritual Superior, 

bastante moralizada, onde as suas mentes estão 

perfeitamente ajustadas aos dispositivos da Vida 

Universal como se entende a partir de uma 

Quarta-Dimensão, ou muito Além disso... Por 

enquanto, ou melhor dizendo: por um período 

mais ou menos largo de tempo, só poderemos 

cogitar de uma sociedade humana nos moldes 

como a conhecemos hoje, com as suas 

diferenças mais ou menos acentuadas entre uma 

localidade e a outra do mundo, porque se formos 

atuar-livremente, como pensam alguns, sem 

qualquer restrição aos nossos interesses, ainda 

muito personalistas, com toda a certeza vamos 

acabar é transformando de vez a vida terrena 

num verdadeiro Oasis de promiscuidade, já que, 

por enquanto: “Não temos ainda cabeça para 

tanto.” 
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Afirmamos isso, podem crer, sem que estejamos 

desmotivando os nossos tão queridos irmãos e 

irmãs de caminhada humana, já que somos dos 

primeiros, e que vocês me perdoem a falta de 

modéstia (risos), a acreditar que qualquer 

criatura seja capaz de uma nova postura moral, 

mais elevada, diferentemente da que vinham ou 

vem trilhando até a presente data, por conta do 

grande potencial que trazemos dentro de cada 

um de nós, como Herança-Eterna do Nosso Pai 

Celestial: que, absolutamente, está em tudo e 

em todos, com tudo e com todos, pois que, 

realmente: somos deuses, segundo a Mensagem 

gloriosa do Divino Amigo Jesus. 
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___________ 

UM OLHAR DIFERENTE 

NA MEDIUNIDADE 

AS PERGUNTAS PROVIDENCIADAS POR 

Outros AMIGOS ESPIRITUAIS 

 
 

7)  (Espírito Condoreiro) Chico, meu bom 

amigo!..., qual teria sido a condição da 

mediunidade em Allan Kardec? 
 

R- Com a devida e justa abstração da Figura 

Incomparável de Nosso Senhor Jesus Cristo, o 

Codificador do Espiritismo apresentava a 

mediunidade de intuição na mais alta condição 

de percepção sobre a face do planeta.  
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Ele, antes de tudo, devemos recordar que em 

vidas passadas havia sido a reencarnação de 

João Batista (assim como a de João Evangelista, 

numa ), 

o precursor de Jesus Cristo, e, por esta razão, 

haveria de estar pessoalmente capacitado com 

tamanha aureola de santidade que pudesse lhe 

outorgar uma mediunidade, também, singular, 

já que, em vida, haveria de transpor os umbrais 

da túmulo para trazer ao mundo material todo 

um maravilhoso universo de Novas Revelações 

acerca da vida e da morte... Quem pôde privar 

de alguma maneira da sua amizade, sabia muito 

bem que ele nada fazia sem se socorrer dos 

, por puro gesto de 

humildade de sua parte, porém era indiscutível, 

também, a sua excepcional vocação para saber 

das coisas antes que lhes fossem interpretadas 

por meio de outros médiuns... 
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Enfim, a sua intuição era milagrosa!... 
 

E, em relação a sua humildade,  podemos dizer 

que não foram poucas as vezes que ele próprio 

se manifestou publicamente em erro sobre 

determinados pontos do Espiritismo, inclusive se 

socorrendo de pessoas próximas, estas, nem 

sempre suas amigas sinceras, mas o fazia para 

dar um singelo testemunho de humildade e de 

pura sensibilidade, já que, de si mesmo, sabia 

que poderia dá a solução para o problema, pois 

que sentia a presença do Senhor em seu próprio 

coração, percebendo também que a sua mente 

parecia lhe arrojar para um Local Muito Além do 

mundo hostil e atrasado da Terra material do 

século XIX. 
 

 
 

O Cristo e ele eram um só..., podemos lhes 

assegurar isso.  
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Sim, pois, tal como ocorrera com São Paulo, o 

Senhor Vivia nele. 
 

8)  (Espírito José) Evidentemente, que não há 

como averiguar tais informações, a não ser por 

via da mediunidade de outros companheiros de 

luta na Terra, o que poderá ocorrer em breves 

dias, entretanto, mesmo assim, o tema poderá 

ficar meio encoberto por um certo manto de 

ocultismo...  
 

Por isso, meu querido Mestre, não existiria outra 

maneira de atestar a veracidade de tais 

informações que trazes agora que não só por 

meio da mediunidade, pois que o nosso singelo 

instrumento, por si mesmo, já está tendo que 

travar a sua pequenina batalha para convencer 

os espíritas de que, ele, se trata da reencarnação 

atual de São Luis IX, embora as inumeráveis 

quantidades de provas (pois que não falamos 

somente em evidencias!) matemáticas que têm 

sido apresentadas por seus Guias e Mentores da 

Vida Maior sobre tal ocorrência de altíssimo valor 

doutrinário e científico? 

 

R- Não levará muito tempo sobre a vida 

humana, para que novas informações sobre o 

nascimento do Espiritismo venham a aparecer 

por meio de notas e cartas que foram escritas de 

próprio punho por Allan Kardec e até mesmo 
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pela magnânima figura exemplar feminina de 

Amelie Boudet.  
 

 
 

Não temos a intenção de polemizar sobre as 

condições pessoais em que foram levados a viver 

o casal Rivail, entretanto precisamos deixar claro 

que muitas de suas confidencias particulares, 

entre ambos, somente foram compartilhadas a 

terceiros por meio de documentação escrita, 

para que num futuro qualquer nenhum dos seus 

“aparentes” amigos viessem a lhes contradizer o 

caráter e a moral elevada de suas intenções mais 

caras. 
 

Como acabamos de afirmar, o tempo dará a 

solução para todos esses e outros enigmas do 

Espiritismo. 
 

Por outro lado, em relação ao nosso Vivaldo P. 

S. Filho, não vemos como alguma séria 

mentalidade da vida carnal poderá se insurgir 

contra os FATOS & DADOS que dizem respeito 

às Revelações em torno de algumas de suas 

Vidas Sucessivas, por exemplo, pois que está 
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tudo sendo apresentado mediante o caráter 

positivo da Matemática, até porque, Amigo, a 

incansável repetição destes impressionantes e 

universais fatos matemáticos, e das ocorrências 

de caráter Doutrinário pela Terceira Revelação, 

se apresentam de uma maneira tão solida que 

não vemos como deixar que tais detratores 

gratuitos ocupem espaço em nossas vidas, pois 

que os opositores do Espiritismo sempre fizeram 

muito barulho, mas nunca conseguiram silenciar 

a Voz dos Espíritos Superiores. 
 

É inútil da parte dos homens tentarem interditar 

a voz sagrada dos Espíritos de Luz, quando estes 

estão sob o manto enigmático de uma 

reencarnação programada e com tarefas muito 

bem articuladas pelo Mais Alto, pois que a 

Palavra do Senhor há de soar a todos os 

corações da Terra a despeito da ignorância de 

muitos, ou da má vontade de alguns: 

___________ 
 

“Eu vos digo: Se eles silenciarem, as 

pedras gritarão.” 
 

– Lucas (19:40). 

___________ 
 

Sabemos o que se passa no coração de cada um 

dos nossos irmãos e irmãs espíritas da 

atualidade, pois que não há nada que escape ao 

conhecimento e à sabedoria do Senhor da Vida, 
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e, por esta razão, pedimos encarecidamente a 

todos e todas, os nossos afeiçoados irmãos e 

irmãs de senda pelo Espiritismo, que tomem 

cuidado, muito cuidado, principalmente quando 

já sabemos soletrar a palavra libertação, sim, 

pois que isto poderá estar significando a nossa 

liberdade na direção do Céu ou a nossa perdição 

pelos caminhos desventurados da Vida Espiritual 

inferior, quando a maioria de nós, pelo menos 

entre os que já estudam com mais dedicação e 

respeito as Obras da Terceira Revelação, já 

estarem cientes, embora não conscientes ainda, 

de que estamos passando por um momento 

fundamentalmente de crise, quando em todas as 

partes do nosso tão querido planeta vamos 

encontrar pessoas e coletividades inteiras se 

arrojando umas sobre as outras numa profunda 

desconsideração aos princípios de Humanidade, 

Simplicidade, e Caridade...  
 

Se isso é doloroso para vocês ouvir, imaginem 

cá para nós, os vossos guias, que nada mais 

fazemos senão amar a cada um de vocês com a 

intensidade de um trovão e a ternura de uma 

rosa?!... 
 

A nossa Salvação está mais perto do que 

possamos imaginar, entretanto precisamos dar 

o primeiro passo na sua direção, deixando que a 

sublime luz do Cristo se faça luzir por meio de 

nossas mãos, não somente a abençoar a vida 

inteira, mas, também, a servi-la, servindo a 



                    Livro # 23: “Pinga-Fogo no Além – Vol. 1” – Espírito Ramiro Gama/Vivaldo P. S. Filho 

 102 

Ed. e-book: 
2016-21 

todos e a todas sem distinção, procurando dar a 

César que é de César e a Deus o que é de Deus. 
 

 
 

E quanto a nós espíritas, é certo que haveremos 

de receber as glorias do Céu se fizermos a parte 

que nos cabe, porém seremos responsabilizados, 

muito mais que os demais, se falharmos nessa 

nossa tarefa de Cristianização do mundo, pois 

muito temos recebido do Mais Alto e muito 

precisamos dar em contrapartida nesta tarefa 

santificante de distribuição de dádivas espirituais 

pela ‘Boa Nova’ de Nosso Senhor.  
 

Allan Kardec fez a parte dele.  
 

Então, que aceitemos prazerosamente realizar a 

parte que nos cabe, pois sentimos, de coração, 

que não há alegria maior para o Espírito, esteja 

ele reencarnado ou já desencarnado, senão, 

trabalhar e servir na vinha de Nosso Senhor. 
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De qualquer maneira, é necessário que os 

trabalhadores da Mediunidade, que estão 

começando por agora, se devotem com mais 

afinco, e mais ardor, ao compromisso do estudo 

que, no nosso modesto entendimento, tem sido 

colocado em último plano pela imensa maioria 

dos irmãos e irmãs encarnados que, antes de 

qualquer coisa, precisam primar por um 

desenvolvimento mediúnico tão saudável quanto 

instruído, pois fica muito difícil para qualquer 

um, mesmo para aqueles e aquelas que se 

sentem com maior desenvoltura com os Seres 

Espirituais, de moral mais elevada, se manter 

numa atividade continuada com eles, os seus 

generosos guias e protetores, sem que se 

dedique à uma disciplina mais ou menos 
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rigorosa, religiosa, no campo vasto da Cultura 

Espiritualista, particularmente a espírita. 
 

Sabemos que nem todas as pessoas têm as 

mesmas aptidões e capacidades na esfera do 

conhecimento científico, que, a rigor, trata-se de 

matéria relevante, mas não fundamental, pois 

que o AMOR é que fará com que cada indivíduo- 

médium possa se manter a altura de uma 

, 

entretanto, como já é do nosso conhecimento 

doutrinário, a partir de Allan Kardec, o estudo de 

caráter cientifico será de valia inestimável para 

que nenhum adepto atuante na mediunidade 

venha a se tornar algum tipo de marionete nas 

mãos dos Espíritos infelizes, que hão de lhes 

seguir os passos de bem perto a espreita de 

algum vacilo moral da parte deles, visto que a 

sua própria condição mediúnica é que, diga-

se de passagem, poderá lhes abrir uma 

perspectiva totalmente inusitada na esfera das 

impressões, das sensações, dos sons, e, 

naturalmente, que na das imagens do ainda, um 

tanto, Indevassável Mundo dos Espíritos. 
 

Naturalmente, que não estamos tentando impor 

a ninguém uma regra de conduta dentro da 

Doutrina, mas me coloco no lugar de cada um 

dos meus irmãos e irmãs de crença e serviço 

humilde na mediunidade, e desse modo eu sinto 

o quanto cada um de nós, invariavelmente, 

haveremos de necessitar dos esclarecimentos e 
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das orientações de: “O Livro dos Médiuns”, e 

do: “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, 

pelo menos, senão, também, de toda a obra 

produzida por André Luiz, como foi edificada sob 

o beneplácito da Federação Espírita Brasileira, o 

que fará de cada um de nós, enquanto servos 

ativos de Jesus Cristo, um manancial imenso de 

luz e entendimento para nós mesmos, quanto 

para todos. 
 

 
 

9)  (Espírito Marilyn Monroe) Meu fofo!... O que 

você poderia nos dizer em relação à nossa 

, numa correspondência natural 

com a Mediunidade, e como podemos encará-

la sem que fiquemos com peso de consciência 

por está-la vivendo, tanto a mediunidade quanto 

o sexo, de uma maneira mais ou menos ativa, 
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segundo o caráter e o desejo sentimental e 

emotivo de cada um de nós? 
 

R- Minha linda Marilyn! Como diria um antigo 

poeta grego: “Numa paixão qualquer vivida sob 

o peso da consciência, seria melhor que o túmulo 

nos abrisse de imediato os seus umbrais para 

que pudéssemos nos sufocar nas brasas do 

inferno.”  
 

Com isso, minha filha, não podemos imaginar 

uma atividade sexual saudável com uma 

consciência já de culpa, variando de caso a caso, 

quando podemos nos liberar e nos acolher uns 

aos outros sob a brisa da ternura, da paixão e do 

romantismo, do carinho e da paixão, pois tanto 

na Terra como no Mais Além a vida Sentimental 

e Emotiva das criaturas, que herda de Deus o 

AMOR e o SEXO, será sempre uma benção pela 

qual transformaremos a rebeldia e a loucura em 

atenção e em devotamento, independentemente 

de constituirmos legalmente, ou não, o parceiro 

ou uma parceira, pois que o casamento, como 

entendem os Espíritos mais evoluídos, dispensa 

qualquer formalidade transitória, a não ser 

aquela que diz respeito ao tributo de santidade 

que devemos ofertar a todos, sem distinção, 

particularmente a aquele ou a aquela que 

convidamos para fazer parte da nossa particular 

caminhada, motivando-nos e sendo motivados 
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por meio de uma troca mágica e insubstituível 

de Hormônios da Vida. 
 

Como sabemos do Lado de Cá, a Mediunidade é 

algo que está substancialmente alinhada com a 

Sexualidade de todos os Espíritos, encarnado ou 

desencarnado, e não há como solucionar a 

problemática de uma sem nos debruçarmos em 

atenção sobre a outra condição espiritual que 

trazemos desde o nascimento, já que quando um 

determinado médium, do sexo masculino ou do 

feminino, está atuando na sua mediunidade, 

pode ter toda a certeza de que, acima de tudo, 

estará produzindo enzimas relacionadas ao 

esperma, quando na mulher, em caráter muito 

particular, se formarão determinadas ondas na 

sua área cortical a patrocinar mais estase e mais 

sensibilidade em suas articulações e movendo 

uma gama inapreciável de pequeninas 

substâncias proteicas (anticorpos) na direção de 

seus ovários. 
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Por isso aí, é que reconhecemos que a rica 

Endocrinologia será chamada a ser uma parceira 

eficiente, e muito proveitosa, no Estudo da 

Mediunidade. 
 

As experiências mediúnicas de nosso Vivaldo são 

exemplos vivos de como o Sexo, em si mesmo, 

é uma virtude que deve, e pode, ser encarado e 

vivido de maneira tão intensa quanto natural, 

pois até mesmo a sua experiência diária, a do 

sexo por qualquer pessoa, haverá de lhe trazer 

grandes benefícios não somente na esfera do 

sentimento, como, muito particularmente, no 

campo sugestivo da performance laboral, pois a 

própria Medicina Humana já está convencida de 

que o Ser encarnado só não faz mais sexo, aliás, 

como deveria, por falta de vitalidade, e não por 

falta de vontade... (risos). 
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Nesse ponto, também devemos frisar, onde 

vemos muitas irmãs e irmãos da vida planetária 

passando a manter um convívio ‘espetacular’, 

sem grandes lucros morais pra si mesmos, com 

os amasiados do Além-Túmulo, tudo por conta 

da insatisfação gerada pela falta de toque e de 

sensação junto ao parceiro ou a parceira, por 

estes, geralmente, estarem sufocados pela 

rotina cansativa e muitas vezes angustiante do 

cotidiano: no trabalho em casa e fora dele, 

gerando estresses e mais sofrimentos para 

todos, pois é certo que ninguém está interessado 

em se unir a alguém somente para desejá-lo em 

pensamento... 
 

Então, Marilyn, podemos todos ficar tranquilos 

“sem medir as consequências” na esfera da 

atuação sexual em relação à nossa mediunidade, 

quando tivermos a certeza de que tudo o que 

fazemos e o que sentimos está subordinado ao 

desejo sincero de ser feliz fazendo o outro feliz: 

no Amor, na Saúde, e na Paz. 
 

10) (Espírito Karen Carpenter) Temos 

observado por parte dos nossos Benfeitores 

Maiores, os quais se subordinam às suas 

orientações na Equipe da Verdade, que há um 

interesse todo especial no que diz respeito à 

Sexualidade humana, como um todo, sem 

escapar os que se encontram desencarnados, 

que, também, primam por um bom e pacifico 
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sexo nas Regiões Dimensionais que lhes dizem 

respeito. 
 

Por isso, querido Chico, até onde vai essa 

interação na atividade 

sexual da Humanidade da Terra e do Espaço? 

 

R- Minha filha, seria uma grande temeridade 

para qualquer um de nós, colocar uma Região 

Espacial ou Mental localizada que pudesse servir 

de referência limitatória, ou aduaneira, entre as 

relações de afeto e carinho que dizem respeito à 

Sexualidade e ao ato sexual em si mesmo, 

existente entre os seres materiais e os seres sem 

matéria carnal, por assim dizer, visto que do 

Lado de Cá os nossos corpos espirituais, 

também, a rigor, são manufaturados em matéria 

carnal, senão algo semelhante, já que a Química 

e a Biologia por aqui funcionam de acordo às 

condições mentais e morais dos que aqui passam 

a residir quando da morte do corpo fisiológico 

terreno, mas, em síntese, podemos afirmar que 

continuamos tão humanos quanto antes, de 

quando na Terra vivíamos...  
 

É claro, que falamos em linhas gerais, quando, 

em casos específicos, sabemos que milhares e 

milhares de Seres humanos ao passarem para o 

Plano dos Espíritos, por assim dizer, já que todas 

as Regiões do Espaço são espirituais e somente 

se diferenciando em moral, passam a tomar 
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uma forma bastante diferente daquela a qual 

estavam acostumados durante a sua última 

oportunidade pelo Orbe planetário, isso, no caso 

de não mais voltarem para aí, apresentando-se 

com uma roupagem físico-astral em forma de 

insetos e animais, gravetos secos, arvores 

secas, fluidos pestilentos em forma de gases 

diversos, minérios variados, assim como belas 

aves, flores exuberantes, seres alados de 

configuração sublime, e até de estrelas e sóis 

maravilhosos, que, sem dúvida, passarão a 

iluminar a vida e a natureza para onde serão 

chamados a viver, ou a partir de onde serão 

chamados a Residir, sim, porque eles mesmos 

passarão a clarear e conduzir as almas que estão 

na sua retaguarda, para que, sob determinados 

aspectos pessoais, passem a se nutrir com as 

irradiações do Seres de Luz. 
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         ___________ 

 

 
 

Olá D., querida!  

Obrigado por estas duas lindas mensagens... 

Amei...  

Embora, em relação ao caráter rigoroso da palavra 

de Einstein, nós precisamos recordar de ANDRÉ 

LUIZ (por Chico Xavier) que sempre nos alerta para 

a realidade dimensional dos Espíritos, que sempre 

vai variar de acordo ao coração deles, antes da 

mente!...  

Eu estou dizendo isso, somente para lembrar que 

se hoje amamos e adoramos fazer sexo, do 

Outro Lado vamos continuar a ser pessoas tão 

humanas e desejosas de amor e sexo como aqui, 

embora, a cada passo da Evolução, vamos 

manifestando outras formas de fazer e de sentir o 

Sexo e o Amor... 
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Mas, isso é para Espíritos muito evoluídos e que já 

transitam quase pela faixa dos Anjos, 

e mesmo assim o Sexo e o Amor continuarão a ser 

uma delícia: de sentir, fazer, e até pensar... 

Rsrsr... 
 

Beijos, minha flor de formosura!!! 
 

E perdoe por essa dissertação meio que fora de 

hora, é que você me inspira coisas boas, e 

delicadas...  
 

  
 

– Vivaldo P. S. Filho 

(Salvador/BA, 12 de dezembro de 2016) 
 

   Nota do médium: Carta Espiritual enviada a uma 

determinada amiga nossa pelo Fecebook, que foi  feita 

sob a Inspiração do Espírito José de Alencar. 

         ___________ 
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Agora, no caso da Sexualidade podemos dar o 

singelo exemplo de nosso próprio médium, 

Vivaldo, que, segundo as disposições de suas 

múltiplas faculdades psíquicas, tem podido 

experimentar uma série de encontros sexuais 

com algumas das mais lindas e belas estrelas de 

Hollywood (no período em que se ele encontra 

solteiro!), e de maneira tão terna e consistente 

como haveria de ser com uma mulher que ainda 

vive sobre a face do Mundo Material, embora, em 

determinadas situações, ele apenas possa ver a 

silhueta espiritual delas, sem que isso possa lhe 

deixar qualquer margem de dúvidas quanto ao 

fenômeno absolutamente “palpável” que ocorre 

por seus sentidos e em deleite por força de sua 

faculdade de efeitos físicos, que tem lhe trazido 

tantas alegrias no âmbito das suas percepções 

hiperfísicas, historicamente estudadas pelos 

mais respeitáveis pesquisadores e cientistas 

contemporâneos (ocorrido, particularmente, 

entre a segunda parte do século 19 e o início do 

século 20) que, inclusive, nos deixaram os seus 

sábios e competentes testemunhos científicos 

após eles conseguirem plenamente materializar 

vários dos Espíritos desencarnados que se 

aproximavam dos médiuns e isso acontecendo 

de uma maneira tão positiva que foi possível, 

inclusive, lhes fotografar os corpos celestes, 

como lhes analisar, em parte, as fisiologias, com 

isso trazendo a força, o poder, e o encantamento 
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de uma breve sopro de Vida do Mundo Espiritual 

para a pauta dos acadêmicos do planeta... 
 

Isso, sem contar que inúmeras foram as vezes 

em que mulheres, ainda encarnadas, saíram 

dos seus corpos físicos, em Projeção Astral 

inconsciente ou mesmo semiconsciente, e foram 

ao seu encontro afetuoso (ele estando em 

estado pleno de vigília!!), com a sincera intenção 

de lhe devotar o carinho e a ternura que, quando 

no corpo, não tinham elas condições de lhe 

proporcionar, por distintas dificuldades. 

_____________ 
 

   
 

“Os livros da grande médium norte-americana Barbara Ann 

Brennan, sem dúvida, se tornaram para mim um grande estimulo  

à minha mediunidade durante os meus primeiros anos                               

de tarefa Espírita.”  
 

– Vivaldo Filho                                                 

_____________ 
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Esses casos podem parecer inéditos e raros, mas 

não o são, pois existem por aí inúmeras pessoas 

de ambos os sexos, que, mesmo sem a noção de 

Espiritismo, se deparam com situações que são 

análogas, só que tomando, ingenuamente, tais 

ocorrências à conta de possessões diabólicas, 

quando, na realidade, poderão não passar de 

“visitas” carinhosas de algum amante ou 

apaixonado (ele ou ela!) do Plano Invisível (ou 

visível) que lhe traz o Carinho dos Céus, pois que 

no Mundo dos Espíritos, também, há homens e 

mulheres ardentemente desejosos de amor e de 

amarem, já que no Universo o Sexo palpita 

como uma substância divina e naturalmente 

patrocinadora da Diversidade da Vida. 
 

Existe um velho ditado que diz: “Ninguém está 

a sós no Universo.”  
 

E essa é a mais pura verdade. 
 

11) (Espírito José de Alencar) Eu estava aqui 

pensando como haveria de ficar na cabeça de 

uma boa parte da adolescência e da juventude 

do Plano Material com essa sua dissertação 

acerca do “ficar” e do “sentir, do “desejar” e do 

“possuir”, mesmo que na Vida Mental Superior 

da Terra, visto que a AIDS ainda anda 

devastando uma boa clientela destes dois grupos 

de seres terrenos... Então, caro Chico Xavier, o 

que você pode trazer a mais de explicação sobre 

este assunto tão palpitante de maneira que não 
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fique parecendo que os 

chancelaram de vez a desordem e a vulgaridade 

no mundo dos mortais? 
 

R- Parece que o Amigo deu a resposta em sua 

pergunta, pois aí está o ponto de convergência 

entre o que acabamos de explicar, mesmo que 

em linhas gerais, que é a advertência de nos 

acautelarmos contra todo e qualquer tipo de 

excesso na área da genitália, no caso específico 

da Sexualidade que trazemos em cada um de 

nós, não, evidentemente, com a nossa 

companheira ou companheiro (fixo ou fixa) de 

jornada sentimental e emotiva, quando cada 

casal deve atuar nessa área como bem lhe 

convier, mas em relação ao mundo íntimo das 

demais criaturas de experiência material, pois, 

desculpem-me a sinceridade: não podemos 

desconsiderar que uma atividade sexual 

indiscriminada, por parte de qualquer pessoa 

e sem qualquer respeito ao sentimento alheio, 

não passará de um acordo direto com os 

membros sórdidos da casa de Satanás. 
 

Sabemos que há incontável pessoas no mundo 

que preferem se arrojarem em relações 

vulgarizadas sem limites e sem propósito algum 

de elevação espiritual, entretanto, para essas 

pessoas, todas merecedoras de nossa mais 

sincera estima, só podemos direcionar as nossas 

preces de socorro para que, em algum momento 
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mais adiante, passem a sentir pelo Gozo do 

Verdadeiro Amor e pelo prazer da simpatia e do 

respeito à Vida, de uma maneira geral. 

 

Estes nossos modestos princípios de convivência 

sentimental-sadia, apresentamos em bases 

estritamente de Espiritualidade Maior, já que, 

uma vez a Ciência da Terra vem descortinando o 

Mundo Oculto para além do portal da morte, 

nada mais justo do que cada um de nós, 

enquanto Espíritos-espíritas, encarnados e/ou 

desencarnados, venhamos a dar o nosso 

pequenino óbolo de instrução, sempre ajustado 

ao preceito de Jesus, que nos diz:  
 

FAZEI AO TEU PRÓXIMO SOMENTE O QUE 

DESEJAS QUE ELE FAÇA PARA TI. 
 

Isto seria pedir demais? 
 

Nós cremos que não. 
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12) (Os Entrevistadores) A palavra agora é 

toda sua, querido Amigo Chico Xavier, para que 

possas apresentar as suas despedidas, embora 

lhe roguemos que aproveite desse nosso último 

momento para falar o quanto desejar e sobre o 

que você achar necessário, pois a sua delicada 

presença, para nós, Espíritos muito inferiores em 

moral, nada mais é do que uma enorme benção 

e uma grande honra que Deus nos oferta, não 

por merecimento, é claro, mas por sua perfeita 

Misericórdia: 
 

R- É de lamentar a quantidade de pessoas, 

homens e mulheres, jovens, adultos, idosos, 

que se afastam de suas tarefas na Mediunidade 
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não somente por causa de uma grande falta de 

compreensão e de tolerância de determinados 

dirigentes, que se dizem cristãos e espíritas, que 

aos lhes observar a qualidade mediúnica, por 

meio de honrosas faculdades psíquicas, lhes 

crivam o coração desejoso de aprender e servir 

de advertências desrespeitosas, fazendo com 

que se deprimam mais ainda, além do que já se 

encontra por força das companhias espirituais 

inferiores que estão em seus encalços para que 

não cumpram as suas dignas missões no seio do 

Consolador Prometido, mas pelo impactante 

alcance das inverídicas informações que, pelo 

fato de serem médiuns, haverão de se manter 

sob determinados rigores exatamente na área 

da Sexualidade, aliás, isso é um assunto 

bastante corriqueiro em nosso meio doutrinário, 

pois não são poucas as vezes que vemos 

mulheres honradas e homens valorosos com 

graves conflitos de consciência por estarem 

vivendo um mar de emoções intensas na sua 

área genésica, o que, por certo, é muito natural 

que aconteça com pessoas mais maduras, e 

que, de modo algum, lhes interditam a 

capacidade e o direito de Servirem à Nosso 

Senhor pelas santificadas portas da Mediunidade 

Esclarecida em Allan Kardec. 
 

Por isso, dizemos que além do seu compromisso 

particular na Divulgação da 

, para o Quarto (4º.) Milênio 
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da Era Cristã, o nosso estimado médium 

Vivaldo P. S. Filho vem transferido do Mundo 

Espiritual Maior as informações e as imagens 

transcendentais que, sob variados aspectos 

psíquicos e físicos, haverão de trazer um tanto 

mais de conforto e de orientação aos corações 

dos amigos espíritas e demais religiosos, de uma 

maneira geral. 
 

Estamos, aqui, profundamente agradecido pela 

oportunidade de poder travar esse novo diálogo 

com os queridos Amigos Espirituais e mais as 

demais pessoas dos Dois Planos da Vida, que nos 

honraram com as suas generosas e gentis 

perguntas, embora apenas uma pequenina parte 

delas foi possível ser transferida para o Plano dos 

seres reencarnados, pelo simples fato de muitos 

dos nosso assuntos ainda poderem vir a se 

tornarem polêmicos nesse clima envolvente de 

esclarecimento e estudo Entre os Dois Planos, 

então, antes de darmos início ao nosso amistoso 

diálogo, tudo foi sendo modulado e apresentado 

ao nosso querido médium-amigo como se ele 

estivesse vivendo um encontro em partes, 

percebendo e ouvindo, e mesmo vendo, a 

situação como se nós daqui estivéssemos lhe 

transmitido as perguntas e as consequentes 

respostas divididas em vários blocos, sempre 

subordinados ao seu tempo e ao seu estado 

mental e emocional.  
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De qualquer maneira, o básico lhe foi possível 

apreender, como se estivesse percebendo “ao 

vivo” as complexas Transmissões de Nossa TV- 

Interplanetária, e novamente aproveitamos para 

agradecer a todos e todas pela tolerância e pela 

paciência, já rogando a Deus que neste novo 

Natal de Jesus todos nós possamos Lhe 

consagrar mais tempo e saúde, mais amor e 

mais reconhecimento, na doce execução de Sua 

Vontade, que é a de Instruir e Esclarecer a 

Humanidade inteira pela Sua Boa Nova. 

 

 

Que fiquemos todos em paz. 
 

 

___________ Fim da Entrevista                                

com Chico Xavier. 

Entrevista Revista & Ampliada, no Lar do médium,                                               

em 01 de julho de 20121. 
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________________ 

Nota do médium em 01/07/2021: 

   Para mim, em particular, foi uma satisfação imensa 

poder trabalhar pela mediunidade nesta Entrevista com 

o Chico, sem contar do carinho que sinto pelos seus dois 

Entrevistadores e pelos demais Espíritos que trouxeram 

suas perguntas para que, por caridade de seus corações, 

pudéssemos nos instruir e aprendermos um pouco mais 

sobre o Amor!!... 

   Somente temos o que lhes agradecer, a todos, Em 

Nome do Mestre Jesus. 
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FIM DA PRIMEIRA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelos Esp. R. Gama & A. Guimarães                                                     

Com    
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SEGUNDA PARTE 

 
__________ 

 

  

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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Com a Palavra:                                           

O Apóstolo 
________________________ 

 

Temos na imagem: O Evangelista Mateus                                                                          

inspirado por um anjo, por Rembrandt. 

________________________ 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rembrandt
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Capítulo # 1 

Um Estudo Comparativo da             

Reencarnação Matematicamente Programada: 

Vivaldo P. S. Filho & São Luis IX                   

Entre: Seara dos Médiuns & O Evangelho dos 

Espíritas pela Força da “Decodificação Espírita”. 

_________________ 

Pelo Espírito São Mateus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caravaggio, São Mateus e o Anjo. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Michelangelo_Merisi_da_Caravaggio
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_______________ 

  

Estas são duas obras da mais rica presença do Senhor 

entre os Homens, marcadas pela sistematização dos 

,                                

de maneira repetitiva & universais,                                          

a partir delas mesmas.                   

_________________________ 

“A princípio quase que só encontrou incredulidade, 

porém, ao cabo de pouco, a multiplicidade das 

experiências não mais permitiu lhe pusessem em 

dúvida a realidade.”  

– Allan Kardec, “O Livro dos Espíritos”, Introdução, item III, 93. 

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

_________________________ 

CONTRA FATOS & DADOS NÃO HÁ ARGUMENTO, COMO 

VEREMOS POR ESTE (NOVO) ESTUDO!! 
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_________________________ 

“Acresce que, numa mistificação que se propaga de 

um extremo a outro do mundo e por entre as mais 

austeras, veneráveis e esclarecidas personalidades, 

alguma coisa há, com certeza, tão extraordinária, 

pelo menos, quanto ao próprio fenômeno.”  

– Allan Kardec, “O Livro dos Espíritos”, Introdução, item III, 93. 

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

_________________________ 

“Um fato demonstrado pela observação e 

confirmado pelos próprios Espíritos é o de que os 

Espíritos inferiores muitas vezes usurpam nomes 

conhecidos e respeitados. Quem pode, pois, afirmar 

que os que dizem ter sido, por exemplo, Sócrates, 

Júlio César, Carlos Magno, Fénelon, Napoleão, 

Washington entre outros, tenham realmente 

animado essas personagens? Esta dúvida existe 

mesmo entre alguns adeptos fervorosos da Doutrina 

Espírita, os quais admitem a intervenção e a 

manifestação dos Espíritos, mas inquirem como se 

lhes pode comprovar a identidade. Semelhante 

prova é, de fato, bem difícil de produzir-se. 

Conquanto, porém, não o possa ser de modo tão 

autentico como uma certidão de registro civil,  

pode-o ao menos por presunção, segundo certos 

indícios.”  

– Allan Kardec, “O Livro dos Espíritos”, Introdução, item XII, 93. 

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

_________________________ 
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    Por fatos e não por alguma presunção, estamos 

convencidos de que a “Decodificação Espírita” 

há de fazer com que os bons adeptos da ‘Terceira 

Revelação’ venham a se conscientizarem de que a 

foi tramada 

na Vida Superior da Terra desde os tempos recuados 

da vida profética do maravilhoso e incansável povo 

hebreu, embora isso possa também remontar à eras 

pregressas do próprio nascimento da vida planetária, 

mas como não podemos nos estender em demasia 

sobre este impressionante acontecimento, vamos 

ficando com a parte que mais interessa ao povo 

espírita, que é o de poder agora provarmos uma 

Reencarnação, seguindo-se a outras, de um único 

Espírito, tendo como o princípio fundamental a 

, julgando-se que os ilustres 

companheiros e companheiras de Causa-Evangélica 

já estejam, suficientemente, preparados para deixar 

para traz as querelas pessoais, como a vaidade e o 

orgulho, passando a apreender algo que, até então, 

lhes escapava à observação, que é justamente a 

possibilidade da VOLTA do glorioso Espírito do 

 ao solo do Brasil e na roupagem 

carnal de um médium absolutamente ajustado à obra 

Literária & Evangelizadora de 

, que, por sua vez, fora a Reencarnação 

Programada do Codificador do Espiritismo, numa 

parceria senão perfeita com certeza que santificada, 
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já que tanto um como o outro, praticamente, abriram 

mão de tudo o que seja material, embora um como 

o outro nada tenha ou teve de grande valor material, 

com a particular observação de que Chico tinha um 

salário ($) que lhe ajudava a passar meio-ileso pelas 

agruras da fome, enquanto que o nosso médium, 

Vivaldo, aqui, praticamente, passou a maior parte de 

sua atual existência, de cinquenta de dois anos (52), 

trabalhando gratuitamente, ou antes, por amor, 

tendo ele sido um fiel divulgador da música e do 

talento de (que foi a reencarnação 

do Rei Davi bíblico!!...), hoje retornando da Vida 

Superior do Planeta com a incumbência de lhe afagar 

o coração não apenas por gratidão, mas como forma 

de lhe estimular ao Serviço mediúnico-humilde que 

lhe cabe realizar. 

   São duas dúzias de Livros psicografados na mais 

estreita comunhão com o Cristo de Deus, pois foram 

realizados em épocas que estava sozinho e na maior 

penúria material, dessa maneira lhe facultando a 

benção protetora dos Agentes da Luz Divina, já que 

mediunidade e conforto, mediunidade e luxo, 

mediunidade e prazer carnal (com a abstração do 

sexo elevado!), mediunidade e boa vida, enfim, são 

coisas que não se conjugam. 

   E, aqui, vamos nós seguindo adiante, na tarefa de 

todos, visto que os seus Guias Espirituais, que são os 

mesmos que orientaram os trabalhos de Allan Kardec 

e de Chico Xavier, que lhe orientam as santificadas 

tarefas mediúnicas: não suportam perda de tempo, e 
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nem tão pouco investem energia superior em quem 

não desejar parir muito, pelo menos na Mediunidade 

de Psicografia. 

   O querido Codificador, já foi o suficiente preciso ao 

afirmar que As Assinaturas dos Seres do Além-

Túmulo apresentam a sua própria autenticidade 

segundo a sua moral que revelam em si mesmos, 

também, inquestionável, por isso mesmo apenas 

solicitamos dos nossos queridos leitores e leitoras um 

gesto de carinho ao nosso medianeiro ilustre, São 

Luis IX/Vivaldo P. S. Filho, quando forem orar à 

Jesus, lembrando-se todos de pedir pela sua saúde 

física e mental, com a observação de rogar também 

por um amor-feminino para a sua atual existência, 

seja esse amor a sua Alma Gêmea ou alguma outra 

mulher, do Bem, que possa lhe fazer companhia nas 

noites escuras da solidão no Lar terreno. 

   Quanto ao nosso Estudo, em si, já está mais do 

que comprovado que tudo isso faz parte da Vontade 

de Deus, sem que o Homem planetário possa Lhe 

interditar o magnânimo desejo de nos provar que as 

nossas existências se subordinam ao seu Poder 

Maior, queiramos aceitar isso ou não, pois os fatos 

inquestionáveis da estão aí para 

comprovar. 

   O mais é pura perda de tempo, coisas que não nos 

levarão a lugar algum, a não ser a uma grande dor 

de cabeça após deixarmos o nosso corpo fisiológico 

pela morte material. 
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________ ________ 

   Vamos dar início ao nosso modesto Estudo divino-     

aritmético do impressionante Livro: “Seara dos 

Médiuns”, por EMMANUEL (Chico Xavier), a partir 

de um raríssimo exemplar na sua 1ª. edição do ano 

de 1961, exatamente como publicado pela Editora 

da Federação Espírita Brasileira, apreciando-o, aqui, 

de uma maneira singular, quando vemos que as 

Forças Divinas do Alto produziram esta específica 

obra em linhas perfeitamente ajustadas: Ao dia 

(10), do mês (7) do ano (1964), do nascimento 

de Vivaldo P. S. Filho, o nosso querido São Luis IX 

(9) reencarnado, isto, segundo o especifico ano de 

sua 1ª. Edição (1961)!! 
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- Prefácio de Emmanuel: À página de # 9:  

   Que não só representa a titularidade de Família 

Real como Luis IX (9), como também: 

   O exato o exato mês (9) de setembro, do ano de 

2012, quando Vivaldo P. S. Filho completou a 

primeira (1ª. ) parte original da sua primeira (1ª.) 

obra pela mediunidade psicográfica, propriamente 

dita: , por 

Espíritos Diversos, pela Coordenação dos Espíritos 

Elvis Presley & Clara de Assis, em Homenagem ao 

Livro: “VOLTEI”, pelo Espírito Irmão Jacob (por 

psicografia de Chico Xavier/Editora da FEB), quando 

o # 9 também representa a 9ª. Esfera Espiritual 

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

onde tem partido a maior parte das Entidades da Luz 

que tem lhe auxiliado na incansável produção dos 

Livros psicográficos. 
 

 

Nossa reverência aos Matemáticos do Mundo. 

Por isso, precisamos sempre nos socorrer do Item 

de # 9 seguinte: 
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______________ 
 

Vejamos a questão # 9, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

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

inteligência suprema e superior a todas as coisas?  

   “Tendes um provérbio que diz: ‘Pela obra se 

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

procurai o autor. O orgulho é que gera a 

incredulidade. O homem orgulhoso nada admite 

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

de espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus 

pode abater!” 

            O poder de uma inteligência se julga pelas suas 

obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a 

Natureza produz, a causa primária é, conseguintemente, 

uma inteligência superior à Humanidade. 

            Quaisquer que sejam os prodígios que a 

inteligência humana tenha operado, ela própria tem uma 

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

de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é 

que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for 

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

destaques são nossos). 

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

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

Editora da FEB).                                   

________________ 
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________ ________ 

 

- O Prefácio de Emmanuel: Como esclarece o 

próprio Emmanuel em seu Prefácio, esse Estudo foi 

elaborado a partir de mensagens colhidas: no 

decurso de 90 reuniões públicas, nas noites de 

segundas (2ª.) e sextas-feiras (6ª.)... 

   Pois bem, vejamos por este prisma: 

- 9 + 2 + 6 = 17. 

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

P. S. Filho (São Luis IX). 

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

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

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

forma septenária é por causa da perfeição que se 

celebra nos dons do Espírito Santo. Descansará - 

diz o santo profeta Isaías - sobre ele, o Espírito 

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

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

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

dos bem-aventurados.” 

    

– (Sermão 250, em Agostinho, Sermões para 

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

__________________ 

   Uma vez tendo visto esta evidência matemática 

sobre a atual reencarnação de São Luis IX, não há 

como desconsiderar a santidade desta tarefa que 

tanto tem intrigado a muitos dos nossos leitores, e 

dentro deste prenúncio de valiosas realizações para 

o Espiritismo contemporâneo, e do futuro, vamos nos 

direcionar para as gloriosas páginas da Codificação, 

nos seguintes destaques que foram inspiradas à Allan 

Kardec pelo Plano Espiritual Superior: 
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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.” 



                    Livro # 23: “Pinga-Fogo no Além – Vol. 1” – Espírito Ramiro Gama/Vivaldo P. S. Filho 

 140 

Ed. e-book: 
2016-21 

   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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Um momento épico da vida atual de Vivaldo, nos anos de 1980 ao 

lado do autor Antônio Carneiro, dos “EPOPÉIA ELVIS” & “ELVIS 

ESOTÉRICO”, que foi Engenheiro da Petrobras, isto, durante a sua 

visita ao futuro médium em Salvador/BA. 

 

Outro marcante momento de Vivaldo, aqui ao lado do seu 

inesquecível amigo & fã de Elvis Presley, Tarcísio A. Torres, que foi 

Policial Federal, também nos saudosos anos de 1980. 
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________ ________ 

 

 

- O Ano das reuniões: 1960. 

   Que poderemos deduzir assim: 

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

- 1 + 6 = 7: O exato mês (7) de julho do 

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

____________________ 

   E ainda nós poderemos deduzir um pouco mais, 

bastando-nos um pouco de esforço e de boa vontade, 

da seguinte maneira, e para que o nosso Estudo de 

Decodificação fique ainda melhor: 
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- Ano da 1ª. edição de “Seara dos Médiuns”: 

1961. 

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

- 1 + 6 = 7: O exato mês (7) de julho do 

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

____________________ 

- Data do Prefácio de Emmanuel: 01/01/1961: 

- 1 + 1 + 1 + 9 + 6 + 1 = 19.  

   Agora somemos esse resultado acima (19) com o 

# de todas as páginas (9, 10 e 11), que compõem 

este significativo Prefácio de Emmanuel para o 

excelente Livro: “Seara dos Médiuns”, em sua 

1ª. edição original: 

- 19 + 9 + 10 + 11 = 49. 

   Quando, vamos ter de uma maneira sincronizada, 

encadeada, e absolutamente consequente, como a 

dar complemento aos quadros matemático-chaves 

que foram encontrados mais acima, levando em 

conta de que estamos lidando com : 

- Temos o # 6 (que foi encontrado a partir da 

conversão do outro emblemático # 9, pelos motivos 

que já conhecemos de Livros diversos de Vivaldo!!) 

... & o # 4, que nos sugere: O exato ano de (19) 

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

Luis IX). 
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   Mas, apenas por um descarrego de consciência, 

vejamos o que nos recomenda o Item de # 4, de O 

Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, para que a 

natureza do que vimos acima fique harmonizada e 

sem espaço para questionamentos infrutiferos: 

________________ 

   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).                                                  

________________ 
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________ ________ 

 

   Não iremos nos deter senão no Capítulo de # 17, 

que como vimos tem tudo a ver com o nosso 

médium-mentor, por se tratar: Do dia (10) e do 

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

Filho (São Luis IX), dentro do laborioso 

, embora toda a obra mediúnica de 

Vivaldo esteja marcada por estes Enigmáticos Sinais 

& Códigos da Matemática Divina, porém, antes de 

darmos algum prosseguimento ao nosso Estudo e às 

nossas considerações em torno deste impressionante 

marco para a Doutrina dos Espíritos, vamos fazer 

algumas reflexões acerca da vida e da morte 
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apostolar de São Luis de França por meio de um 

pequeno, mas muito substancioso, extrato que 

solicitamos ao nosso mentor reencarnado pinçar da 

Internet, não como forma de lhe aguçar a vaidade, a 

não ser aquela que é toda sadia e que tem a ver com 

o orgulho de prestar Culto e Serviço ao Cristo de 

Deus, mas no interesse de nossa Evangélica-Causa, 

que é a de ilustrar as mentes e os corações espíritas 

com a História dos grandes mártires da Cristandade 

que, de uma maneira ou de outra, voltaram do mais 

Além para dar prosseguimento às suas laboriosas 

Missões no Seio do Espiritismo: 

____________________ 

 

   ”O culto deste santo foi juridicamente examinado e 

aprovado pelo papa Bonifácio VIII, que o canonizou em 1297 
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com o nome de São Luís da França. São Luís é considerado 

o modelo do monarca cristão. 

   Franciscano Secular, de vida e coração, soube ensinar às 

gerações vindouras  como bem governar a serviço do povo. 

Para São Luís, como ensina a Doutrina Social da Igreja, a 

Política, depois do Evangelho, é a forma mais alta de 

caridade. Bom seria se nossos atuais governantes 

tomassem o bom exemplo de São Luís e pensassem que a 

verdadeira política se faz em benefício do bem comum, em 

benefício de todos e não de uma minoria. São do seu 

testamento espiritual - indelével legado ao seu filho 

primogênito - as seguintes sábias e santas palavras: 

   Filho dileto, começo por querer ensinar-te a amar ao Senhor, 

teu Deus, com todo coração, com todas as forças, pois sem isto 

não há salvação. 

   Filho, deves evitar tudo quanto sabes desagradar a Deus, quer 

dizer, todo pecado mortal, de tal forma que prefiras ser 

atormentado por toda sorte de martírios a cometer um pecado 

mortal. 

   Ademais, se o Senhor permitir que te advenha alguma 

tribulação, deves suportá-la com serenidade e ação de graças. 

Considera suceder tal coisa em teu proveito e que talvez a tenhas 

merecido. Além disso, se o Senhor te conceder a prosperidade, 

tens de agradecer-lhe humildemente, tomando cuidado para 

que nesta circunstância não te tornes pior, por vanglória ou 

outro modo qualquer, porque não deves ir contra Deus ou 

ofendê-lo valendo-te de seus dons.  

   Ouve com boa disposição e piedade o ofício da Igreja e 

enquanto estiveres no templo, cuida de não vagueares os olhos 
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ao redor, de não falar sem necessidade; mas roga ao Senhor 

devotamente quer pelos lábios quer pela meditação do coração.  

   Guarda o coração compassivo para com os pobres, infelizes e 

aflitos, e quando puderes, auxilia-os e consola-os. Por todos os 

benefícios que te foram dados por Deus, rende-lhe graças para 

te tornares digno de receber maiores. Em relação aos teus 

súditos, sê justo até ao extremo da justiça, sem te desviares nem 

para a direita nem para a esquerda; e põe-te sempre de 

preferência da parte do pobre mais que do rico, até estares bem 

certo da verdade. Procura com empenho que todos os teus 

súditos sejam protegidos pela justiça e pela paz, principalmente 

as pessoas eclesiásticas e religiosas. 

   Sê dedicado e obediente a nossa mãe, a Igreja Romana, ao 

Sumo Pontífice, como pai espiritual. Esforça-te por remover de 

teu país todo pecado, sobretudo o de blasfêmia e heresia. 

   Ó filho muito amado, dou-te, enfim toda benção que um pai 

pode dar ao filho e toda Trindade e todos os santos te guardem 

do mal. Que o Senhor te conceda a graça de fazer sua vontade 

de forma a ser servido e honrado por ti. E assim, depois desta 

vida, iremos juntos vê-lo, amá-lo e louvá-lo sem fim. Amém.” 

Texto adaptado da internet. 

Postado há 25th August 2011 por Padre João Dias Rezende Filho 

Marcadores: Arquidiocese de São Luís Caridade Igreja Católica Rei de 

França Testamento Espiritual 

http://joaopecegueirodias.blogspot.com.br/2011/08/testamento-espiritual-de-sao-luis-

rei.html 

Texto capturado da Internet pelo médium Vivaldo P. S. Filho em 14/12/216. 

____________________ 

 

http://www.blogger.com/profile/10796356145528889019
http://joaopecegueirodias.blogspot.com.br/search/label/Arquidiocese%20de%20S%C3%A3o%20Lu%C3%ADs
http://joaopecegueirodias.blogspot.com.br/search/label/Caridade
http://joaopecegueirodias.blogspot.com.br/search/label/Igreja%20Cat%C3%B3lica
http://joaopecegueirodias.blogspot.com.br/search/label/Rei%20de%20Fran%C3%A7a
http://joaopecegueirodias.blogspot.com.br/search/label/Rei%20de%20Fran%C3%A7a
http://joaopecegueirodias.blogspot.com.br/search/label/Testamento%20Espiritual
http://joaopecegueirodias.blogspot.com.br/2011/08/testamento-espiritual-de-sao-luis-rei.html
http://joaopecegueirodias.blogspot.com.br/2011/08/testamento-espiritual-de-sao-luis-rei.html
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   Agora, demos prosseguimento ao novo Estudo-

Chave sobre a atual VOLTA de 

na roupagem fisiológica de Vivaldo P. S. Filho... 

   Notemos que na sequência anterior, finalizamos 

com os # 4 e 9, respectivamente. 

   Entretanto, vejamos que como num sublime & 

real fenômeno mediúnico literário-matemático, 

vamos iniciar o nosso Estudo do Capítulo de # 17, 

do: “Seara dos Médiuns”, em sua raríssima & 

HISTÓRICA 1ª. edição, de 1961, observando que 

ele começa à página # 47, e conclui-se à página # 

49 (dando conclusão à sequência pré-estabelecida 

pelo Alto): 

- Capítulo 17, página # 47, Na glória do Cristo:  

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

São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

 

________________ 
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   Até aqui, como estamos vendo, a situação 

numérica-chave continua surgindo das páginas de 

um dos mais excelentes Livros de EMMANUEL, pelo 

Chico, de maneira maravilhosamente consequente, 

universal & encadeada, isto ocorrendo por força de 

um sincronismo padronizado mediúnico-matemático-

literário absolutamente milagroso. 

____________________ 

   Continuemos: 

- Capítulo 17, página # 48, Na glória do Cristo:  

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

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

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

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

____________________ 

   E de maneira impressionante, encerrando-se este 

Capítulo # 17, temos a página de # 49, como nós 

destacamos um pouco antes: 

- Temos o # 6 (que foi encontrado a partir da 

conversão do outro emblemático # 9, pelos motivos 

que já conhecemos de Livros diversos de Vivaldo!!) 

... & o # 4, que nos sugere: O exato ano de (19) 

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

Luis IX). 

   Vocês acham que este elemento ficou ‘solto’ no 

meio deste Esquema?!... Sigamos a frente!!! 
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________ ________ 

 

   Precisamos fazer algumas considerações ao que 

acabamos de ver sobre os # das páginas que 

correspondem a este Capítulo de # 17, Na glória 

do Cristo, embora numa síntese prática: 

- Capítulo 17, página # 47, Na glória do Cristo:  

Reunião pública de 29-2-60: 

- 2 + 9 + 2 + 6 = 19.  

   Quando:  

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

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

Questão # 46, inciso # 7: 

 

- Temos o # 6 ... & o # 4, que nos sugere: O exato 

ano de (19) 64, do nascimento de Vivaldo P. S. 

Filho (São Luis IX). 

   E finalizando este Esquema milagroso de Sinais & 

Códigos Secretos de Deus, temos o # 7, o elemento 

que ficou faltando um pouco antes:  

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

____________________ 

Realmente estamos todos diante                             

da Glória do Cristo! 

10 de julho (7) de 1964 

A VOLTA DE NA 

PESONALIDADE DO MÉDIUM BAIANO          

VIVALDO P. S. FILHO, COMO DEVIDAMENTE 

RESGISTRADO EM FORMA DE                           

CÓGIGOS DE DEUS NO ESPIRITISMO,                            

NO LIVRO: “SEARA DOS MÉDIUNS”,                                

DE EMMANUEL (POR CHICO XAVIER/FEB).  

____________________ 

Contra fatos & dados não há argumentos!! 
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______________ 

______________ 

______________ 
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________ ________ 

 

   Se formos rebuscar o conteúdo matemático deste 

primoroso texto de Emmanuel (por Chico Xavier), 

dentro do método de Decodificação de Sinais que 

temos nos valido desde o começo de nossa tarefa, 

encontraremos outras impressionantes evidências-

chaves que naturalmente testemunham A VOLTA 

desse grande Espírito da Luz, quando veremos:  

- Capítulo 17, página # 48, Na glória do Cristo: 

   Especificamente, nesta página, que corresponde 

ao: Exato mês (4) de abril do nascimento, e ao 

exato mês (8) de agosto de morte de São Luis IX 

(Vivaldo P. S. Filho), respectivamente... 
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   Vamos encontrar a palavra-chave: “volta”, que 

racionalmente nos sugere a VOLTA de São Luis IX, 

dentro do corrente texto caindo sobre a palavra de 

# 116 (contando as palavras e as letras!...) ... Com 

isso, podemos chegar ao seguinte resultado: 

- 100 (do # 116): São 10 vezes o # 10.  

   Um número sagrado para os cristãos e para os 

espíritas que conhecem algo da história sagrada do 

Antigo e Novo Testamentos. 

   
   Quando este # 10 aparece (aqui por 10x) como se 

os Céus desejassem nos localizar dentro do seu 

contexto Bíblico-Chave: OS 10 MANDAMENTOS, 

enfatizando-o. 
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   Enfim, nós temos: 

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

Filho (São Luis IX). 

   E a seguir, temos: 

- 1 + 6 (do # 116) = 7: O exato mês (7) de julho 

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

IX). 

   Lembremos, de que, aqui, estamos analisando o 

conteúdo-chave & Sagrado da página de # 48, 

deste específico Capítulo de # 17, que também se 

apresenta de maneira surpreendente dentro do foco 

de nossa atenção. 

____________________ 

   Mas, quando vamos lhe verificar a palavra-chave: 

“volta”, por uma contagem a partir da primeira 

palavra (“Se”), deste Capítulo 17, teremos ela sobre 

o # 248. 

   Sincronicamente voltando a marcar a volta de São 

Luis e Vivaldo (por 2x?!...), enquanto que o # 48 

seguinte (deste # 248) marca o mesmo # desta 

específica página 48, onde a palavra-chave: 

“volta” (que sugere o “VOLTEI”) se apresenta de 

maneira absolutamente enigmática. 

Contra fatos & dados não há argumentos!! 

____________________ 
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   Não há como sugerir algo diferente do que estamos 

a testemunhar, já que tudo se encadeia e se 

enquadra como num quebra-cabeça divino, onde 

a magia da Reencarnação Programada de São Luis 

IX/Vivaldo P. S. Filho toma corpo e se substancia a 

cada momento destas linhas escritas em luzes de 

santificadas estrelas.  

 ____________________ 

     
Vivaldo P. S. Filho, o médium. 
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________ ________ 

 

   E para fecharmos o Estudo, vejamos que ao 

contarmos todas as palavras (letras & palavras) 

deste simbólico capítulo 17, dessa vez incluindo-se o 

seu título, Na Glória do Cristo (recordemos que a 

Reunião Pública foi estudada à parte logo no 

comecinho!!), vamos ter exatamente o # de: 389 

Palavras. 

Que, por verdadeiro milagre: 8 + 9 = 17. 

   Não somente o # deste Engenhoso Capítulo de # 

17 em Estudo, como temos de volta os #: 
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- 10: O exato dia (10) do nascimento de Vivaldo 

P. S. Filho (São Luis IX). 

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

____________________ 

   E o que poderíamos fazer além disso, partindo da 

ideia-base que tudo se adequa à atual VOLTA de 

?!... 

   Da seguinte maneira, quando temos o # 3, que 

ficou aparentemente isolado, e o resultado de # 
17: 

- 4 (dos # 3 + 1): O exato mês (4) de abril de 

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

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

morte 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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      _________________ 

 

_________________      

“Tudo se liga na obra                             

da criação.”                                          

– Allan Kardec                                                          
(“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 do Espiritismo! 
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   Não seguiremos adiante neste maravilhoso Livro: 

Seara dos Médiuns, em sua rara & HISTÓRICA 

1ª. edição, do ano de 1961, do Espírito EMMANUEL, 

pelo Chico Xavier, pela Editora da FEB, deixaremos 

isso por conta de vocês, pois que o nosso tempo se 

esgota, embora a nossa franca vontade em poder 

continuar com esse intrigante Desvendamento-

Chave de Mistérios Ocultos pela 

. 

   De qualquer maneira, já dá para sustentar a nossa 

proposta de serviço mediúnico pelas próprias 

faculdades de São Luis IX reencarnado, quando a 

projeta para o doce seio do 

Espiritismo um imenso mar de profundas reflexões 

em torno dos múltiplos processos da 

, no caso, aqui, sobre a 

atual VOLTA missionária de 

!!... 

   Que o Senhor de Bondade nos consagre a benção 

da paz, da saúde, e da luz, num mundo que ainda 

teima em seguir pelos caminhos sinistros de Mamon, 

mas que, em algum dia mais a frente, haverá de ser 

todo devotado à Deus, pela Sua Lei de Amor, de 

Justiça, e de Caridade. 

(Espírito)                                                    

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                      

(Salvador/BA, 15 de dezembro de 2016) 
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   Nota do médium: Precisamos deixar registrado para 

a História do Espiritismo, que este grande Mensageiro do 

Evangelho de Jesus Cristo, São Mateus, já se encontra 

reencarnado em solo do Brasil desde o ano de 1952, 

atualmente em graciosa atividade mediúnica no seio da 

Doutrina Espírita. 

   Como vimos, Mateus, no comecinho do seu Capítulo 

nos assegurou que os Espíritos Superiores esperam o 

máximo de cada um de nós, os médiuns-espíritas, 

independentemente de estarmos ou não com o pleno 

vigor de nossas forças físicas, e mesmo mentais.  

   Porém, de mim mesmo, posso garantir que, embora o 

desgaste físico seja muito grande, e às vezes muito 

intenso, nestes serviços psicográficos, que apresentam 

outros ingredientes mediúnicos: tais como clarividência, 

clariaudiência, psicofônia, efeitos físicos, etc..., variando 

de médium para médium, isso tem sido uma imensa 

alegria para o meu Espírito, que a cada tarefa se sente 

revigorado em luz e bênçãos espirituais. 

   Uma outra coisa que devemos sempre levar em 

consideração, sejamos adeptos do Espiritismo ou não, é 

o fato de a Decodificação Espírita ter como base 

fundamental de sua doutrina – se é que podemos nos 

expressar dessa maneira, já que ela não se trata de uma 

nova doutrina, ou uma doutrina independente, mas 

apenas um complemento ao Espiritismo, que, segundo 

sabemos, pelos menos os espíritas mais dedicados aos 

estudos da Codificação Kardequiana, há de se 

desenvolver ao infinito, segundo as disposições dos seus 

adeptos em continuar estudando e aprendendo!!... – as 

Obras de Allan Kardec e as de Chico Xavier, que 
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naturalmente são as melhores e mais confiáveis 

fontes mediúnicas existentes, e por serem elas o 

complemento e a causa uma da outra, com a relevante 

recomendação de que as edições anteriores à 

desencarnação de Chico Xavier, quanto as que foram 

publicadas antes de janeiro de 2015, quando fizemos a 

divulgação pública de nosso Livro: “SÃO LUIS IX”, 

haverão de serem as fontes cientifico-mediúnicas mais 

confiáveis.  

 

   Posso afirmar, com o coração carregado de alegria e 

sincera humildade, que me considero uma pessoa 

profundamente realizada, pelo menos mediunicamente, 

embora eu deva ter muito ainda o que fazer em nome 

de Jesus pelo meu próprio benefício espiritual aqui na 

Terra, mas, com certeza, já sou muito feliz por ter sido 

agraciado pelas bênçãos do Mais Alto na recepção desses 

Livros que tenho psicografado... Só tenho mesmo que 

agradecer em primeiro lugar à Jesus, depois aos meus 

Benfeitores Espirituais e toda a Equipe da Verdade que 

tem me ofertado tanta proteção e estima, mesmo sendo 

eu uma insignificante partícula diante de cada um deles, 

sem qualquer valor pessoal mesmo. 
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   Deus há de abençoar, também, a cada um dos meus 

leitores e leitoras e demais amigos e amigas pelo 

Facebook, quanto aos companheiros espíritas que tem 

me ofertado o carinho e a ternura de suas preces. 

   Fiquemos em Paz e que neste Natal de 2016 sejamos 

ainda mais fiéis ao Evangelho do Senhor. 

______________ 

 

O Natal de Jesus Cristo! 
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E o Estudo Continua... 
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Com a Palavra: 

O Apóstolo 
________________________ 

 

O Evangelista Marcos                                                                         

imagem por Carlo Maratta (1625-1713). 

________________________ 
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Capítulo # 2 

Um Estudo Comparativo da             

Reencarnação Matematicamente Programada: 

Vivaldo P. S. Filho & São Luis IX                  

Entre: Nos Domínios da Mediunidade &                       

O Evangelho dos Espíritas pela Ciência da                  

“Decodificação Espírita” 

_________________________ 

Pelo Espírito Marcos

 

Evangelista São Marcos 
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_______________ 

  

Estas são duas obras da mais rica presença do 

Senhor entre os Homens, marcadas pela 

sistematização dos 

, de maneira repetitiva & universais,                                  

a partir delas mesmas.                                                           

_________________________ 

“A principio quase que só encontrou incredulidade, 

porém, ao cabo de pouco, a multiplicidade das 

experiências não mais permitiu lhe pusessem em 

dúvida a realidade.”  

– Allan Kardec, “O Livro dos Espíritos”, Introdução, item III, 93. 

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

_________________________ 
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“Acresce que, numa mistificação que se propaga de 

um extremo a outro do mundo e por entre as mais 

austeras, veneráveis e esclarecidas personalidades, 

alguma coisa há, com certeza, tão extraordinária, 

pelo menos, quanto ao próprio fenômeno.”  

– Allan Kardec, “O Livro dos Espíritos”, Introdução, item III, 93. 

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

_________________________ 

“Um fato demonstrado pela observação e 

confirmado pelos próprios Espíritos é o de que os 

Espíritos inferiores muitas vezes usurpam nomes 

conhecidos e respeitados. Quem pode, pois, afirmar 

que os que dizem ter sido, por exemplo, Sócrates, 

Júlio César, Carlos Magno, Fénelon, Napoleão, 

Washington entre outros, tenham realmente 

animado essas personagens? Esta dúvida existe 

mesmo entre alguns adeptos fervorosos da Doutrina 

Espírita, os quais admitem a intervenção e a 

manifestação dos Espíritos, mas inquirem como se 

lhes pode comprovar a identidade. Semelhante 

prova é, de fato, bem difícil de produzir-se. 

Conquanto, porém, não o possa ser de modo tão 

autentico como uma certidão de registro civil,  

pode-o ao menos por presunção, segundo certos 

indícios.”  

– Allan Kardec, “O Livro dos Espíritos”, Introdução, item XII, 93. 

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

_________________________ 
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    São inúmeras as evidências e as seguras provas-

chaves que atestam a autenticidade e a confiança na 

Decodificação Espírita, cada uma delas trazendo 

um quadro novo dentro da sua Especialidade, não 

forçando a nenhum irmão ou irmã de crença que 

aceite os fatos & dados das ocorrências: Numéricas, 

Literárias & Editoriais, que temos apresentado, 

enfim, sem uma análise mais cuidadosa de tudo, mas 

podemos dizer firmemente que todas as coisas estão 

alinhadas ao específico 

, como já sabemos, atualmente 

reencarnado como o nosso amado pupilo Evangélico-

mediúnico Vivaldo P. S. Filho, ofuscando de maneira 

decisiva qualquer atropelo de nossa parte que possa 

caracterizar algum tipo de infantilidade científica, 

mas, antes de tudo, concorrendo para um resultado 

de certeza-absoluta quanto ao que nos propomos 

apresentar. 

   O caráter totalmente investigativo, abstração feita 

da condição mediúnica em que se apoia o nosso 

serviço de Decodificação, faz com que o Espiritismo 

se enriqueça ainda mais sob tamanha claridade de 

esclarecedoras emoções e instrutivas análises, sem 

qualquer impedimento para que outros e outras de 

nós também possam vir ao encontro do que vamos 

realizando pela Bondade de Deus, não somente 

colaborando na execução de outras tarefas dentro 
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desse mesmo inebriante jogo de Belas 

, mas também, e, claro, como não 

poderia deixar de ser em qualquer tarefa científica, 

fazendo as suas observações e questionamentos 

contraditórios, embora estejamos todos, os Guias e 

o Médium, possuídos da tranquila certeza de que, 

aqui, não há como duvidar, pois que dois mais dois 

são quatro. 

_____________ 

 

Chico Xavier: A Reencarnação Allan Kardec,                                               

mais graduado Diretor Espiritual de Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 
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_____________ 

   Devemos estar cientes de que não há outra fonte 

mais confiável para a Decodificação dos Códigos de 

Deus pelo Espiritismo, e como a sua base-chave de 

consulta fundamental, que não seja as Obras de 

Allan Kardec assim como as de Chico Xavier, e, 

como temos dito, sempre as que tiverem as suas 

datas de publicação até o ano da desencarnação 

de Chico, de 2002, no que diz respeito à sua 

mediunidade, ou então as que foram publicadas, ou 

realizadas, no caso também de outras mídias 

específicas, até o mês de junho (6) de 2015, 

quando da divulgação pública & virtual de nossa obra 

original: “São Luis IX”, como foi feito por meio da 

Internet pelo nosso médium... Sem contar que, para 

melhorar ainda mais estas fontes de investigação, 

todas delas que tiveram suas Edições até o ano de 

1964 serão bem melhores, visto que este foi o ano 

do nascimento de Vivaldo P. S. Filho, o São Luis 

reencarnado!!... 
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   Esse aspecto fundamental da Nova Ciência dos 

Números, sem que isso represente uma nova 

Doutrina à parte do Espiritismo, mas, antes disso, 

um seu natural complemento, será sempre útil 

ser lembrado por todos os estudiosos e adeptos que 

se aventurarem a vasculhar o Mundo Oculto da 

por dentro da Obra da 

Terceira Revelação. 
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________ ________ 

 

   Continuemos aqui dando prosseguimento ao 

Estudo, que é o de Desvendarmos os Sinais & 

Códigos Secretos de Deus pela Obra da Terceira 

Revelação sobre a atual VOLTA de São Luis IX 

como médium baiano Vivaldo P. S. Filho, que foram 

meticulosamente acondicionados pelos Agentes da 

Luz, dessa vez no belo Livro: “NOS DOMÍNIOS DA 

MEDIUNIDADE”, pelo Espírito ANDRÉ LUIZ, por 

Francisco C. Xavier, pela Editora da FEB, sendo que 

aqui temos um raríssimo & HISTÓRICO exemplar na 

sua 1ª. edição do ano de 1955 que fizemos chegar 
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às mãos de Vivaldo de maneira verdadeiramente 

milagrosa, já que encontrar nesses dias um item 

deste, de tamanho valor histórico para a Doutrina, é 

algo quase sobrenatural – Risos... 

______________ 

   Vejamos: 

- Prefácio de Emmanuel: Raios, ondas, médiuns, 

mentes:  

Da página # 7 até a de # 10. 

   Que podemos deduzir assim: 

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

P. S. Filho (São Luis IX). 

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

____________________ 

   Observemos, cuidadosamente, que estamos nos 

debruçando sobre um precioso Esquema-Chave de 

Decodificação sobre a atual VOLTA de São Luis IX 

como um determinado médium da atualidade e de 

dentro do Espiritismo, quando a palavra-chave: 

“médiuns”, cai sobre a palavra de # 3, neste  

Título do Prefácio, à página de # 7... 

   Não temos como deduzir em contrário, já que o  

quadro-chave dessa nossa (nova) Decodificação 

em curso se apresenta de maneira clara!!.. 
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   Que podemos deduzir assim: 

- 10 (dos # 3 + 7!!...): O exato dia (10) do 

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

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

____________________ 

   Levemos em conta de nós estamos levando em 

consideração apenas este preciso aspecto, da ida, 

que se encontra à página de # 7, como se o grande 

EMMANUEL, pelo Chico, estivesse a nos direcionar 

a tarefa em curso, previamente organizada pelo mais 

Alto, para a frente, enfim, seguindo sempre à frente, 

embora estejamos lidando com elementos-chaves: 

Numéricos, Literários & Editoriais, que nos faz evocar 

algo do passado de Vivaldo, além de algumas belas 

& grandes Almas que, de alguma maneira, também 

embelezaram a existência terrena com o brilho de 

sua fé em Deus, e em Cristo!..., se bem que não 

saberíamos precisar de estamos lidando com o 

passado, o presente ou com o futuro de , 

por exemplo!!... 

_________________ 
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   ___________ 

 

A Reencarnação e a Vida Espiritual. 

   ___________ 

___________ 
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   Estamos apenas Estudando as circunstâncias-

chaves dentro deste universal esquema de: 

na magnifica Obra de André Luiz: 

, por Chico Xavier (FEB), EM 

SUA PRIMEIRÍSSIMA EDIÇÃO DO ANO DE 1955, 

entendendo que um aprofundamento literário nesta 

específica obra será bem-vinda e também será de 

enorme importância para que outras tantas provas & 

evidências possam surgir daí, claro que a depender 

da seriedade como cada investigador haverá de 

proceder, pois que, antes de qualquer coisa, aqui 
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vamos traçando métodos e movendo obstáculos para 

que outros venham a se surpreender com um Serviço 

pertencente ao Espírito da Verdade. 

_________________  

Vejamos a data do Prefácio de 

EMMANUEL: 03/10/1954. 

- Temos: 3 + 10 + 1954 = 1967. 

   Quando: 

- 10 (do # 17!...): O exato dia (10) do nascimento 

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

- 7 (do # 17!...): O exato mês (7) de julho do 

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

____________________ 

   Quando a gente olha estes sem 

um Estudo adequado no que tem sido produzido 

pelas faculdades mediúnicas de Vivaldo sobre este 

específico Assunto, poderá parecer que estejamos 

nos complicando a vida literária por conta de virmos, 

vez por outra, a nos deparar com determinados # 

que, a primeira vista, podem parecer que estão fora 

do contexto geral, ou melhor, sem uma base de apoio 

Doutrinário pela Decodificação, mas, por outro lado, 

quando o leitor ou a leitora já vasculhou algo do que 

temos feito, Em Equipe Espiritual, tudo passa a se 

apresentar como numa sublime Equação de Natureza 

Oculta, ou até então Oculta: 
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OS ENIGMÁTICOS # 6 & 9: 

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

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

Filho iniciou e completou a primeira parte 

original da sua primeira obra pela mediunidade 

psicográfica, propriamente dita: “MENSAGENS DE 

ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, pela 

Coordenação dos Esp. Elvis Presley & Santa Clara 

de Assis, em homenagem ao Livro: “VOLTEI”, 

pelo Espírito Irmão Jacob (por psicografia de Chico 

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

Esfera Espiritual da Terra (Arte em geral 

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

parte das Entidades da Luz que tem lhe Auxiliado na 

produção dos Livros psicográficos. 
 

   Quando precisamos também nos lembrar do título 

de família: São Luis IX (9) de França. – # este, 

o 9, de setembro, que, quando enigmaticamente 

invertido, aparece como o # 6, de junho. 
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______________ 
 

Vejamos a questão # 9, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

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

inteligência suprema e superior a todas as coisas?  

   “Tendes um provérbio que diz: ‘Pela obra se 

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

procurai o autor. O orgulho é que gera a 

incredulidade. O homem orgulhoso nada admite 

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

de espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus 

pode abater!” 

            O poder de uma inteligência se julga pelas suas 

obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a 

Natureza produz, a causa primária é, conseguintemente, 

uma inteligência superior à Humanidade. 

            Quaisquer que sejam os prodígios que a 

inteligência humana tenha operado, ela própria tem uma 

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

de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é 

que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for 

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

destaques são nossos). 

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

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

Editora da FEB).                                   

________________ 
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________________ 

Vejamos a questão # 6, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

    O sentimento íntimo que temos da existência de 

Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de 

idéias adquiridas? 

   “Se assim fosse, por que existiria nos vossos 

selvagens esse sentimento?” 

         Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse 

tão somente produto de um ensino, não seria universal e 

não existiria senão nos que houvessem podido receber esse 

ensino, conforme se dá com as noções científicas. (A nota 

é de Allan Kardec). (Os grifos são nossos). 

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

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

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

exemplares – 5/2013, tradução de Guillon Ribeiro,                           

pela Edição da FEB.                                                    

________________ 
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   Precisamos estar atentos de que aqui estamos nos 

debruçando sobre um Livro de André Luiz, pelo Chico 

Xavier, que tem como foco a , e que 

estamos tratando de um médium que, por sua vez, 

se trata da reencarnação de São Luis de França. 

____________________ 
 

   *** O segredo da data do Prefácio produzido por 

Emmanuel, pelo Chico Xavier, parece-nos que está 

finalmente Desvendado, quando chega a ser algo 

desconcertante. ***  

____________________ 
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   Porém, tentaremos ser mais preciso: Vejamos 

novamente a data do Prefácio de EMMANUEL: 

03/10/1954. 

- 3 + 10 + 1954 = 1967: + os # das páginas deste 

específico Prefácio (7 + 8 + 9 + 10) + o # de 

palavras do título (Raios, ondas, médiuns, 

mentes) de Emmanuel: (4) = 2005. 

   Vejam bem, meus filhos e filhas da Alma, não 

pedimos muito para vocês, apenas que prestem uma 

razoável atenção ao Esquema-Chave que se descerra 

sobre nós, da seguinte maneira: 
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- 2 + 5 = 7. 

   Conseguiram visualizar a situação?!... – Risos. 

   Pois então, tomemos do elemento de # 2005, e 

a ele acrescentemos, pela soma, o # 3, que ficou 

faltando no Esquema anterior, quando sabemos que 

se trata, da ida, da palavra-chave: “médium”, 

desse específico Prefácio... = 2008. 

- 2 + 8 = 10. 

   Finalizando este Código, voltamos ao ponto de 

partida quando temos: 

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

P. S. Filho (São Luis IX). 

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

____________________ 
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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).    

__________________ 

   Uma vez tendo visto esta evidência matemática 

sobre a atual reencarnação de São Luis IX, não há 

como desconsiderar a santidade desta tarefa que 

tanto tem intrigado a muitos dos nossos leitores, e 

dentro deste prenúncio de valiosas realizações para 

o Espiritismo contemporâneo, e do futuro, vamos nos 

direcionar para as gloriosas páginas da Codificação, 

nos seguintes destaques que foram inspiradas à Allan 

Kardec pelo Plano Espiritual Superior: 
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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).                     

 



                    Livro # 23: “Pinga-Fogo no Além – Vol. 1” – Espírito Ramiro Gama/Vivaldo P. S. Filho 

 193 

Ed. e-book: 
2016-21 

 

     
   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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  ______________ 

______________ 

______________ 
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   Sigamos adiante procurando dar um pouco mais 

consistência ao nosso Estudo de Decodificação dos 

Sinais de Deus no Livro de André Luiz, por Chico: 

“NOS DOMÍNIOS DA MEDIUNIDADE”, em 

sua 1ª. Edição do ano de 1955, pela FEB, com isso 

procurando dar o maior valor possível à autenticidade 

dos fatos e dos dados que trazemos sobre a atual 

VOLTA de São Luis IX, hoje na roupagem fisiológica 

do médium baiano Vivaldo P. S. Filho, até porque 

quanto mais a gente avança mais vamos dando 

condições para que outros e outras venham a dar 

prosseguimento do ponto que estamos, sempre no 

curso das Estrelas!!... 
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- Capítulo # 17, Serviço de passes: Página # 

146 (até a página # 155)  

   Precisamos nos manter atualizados sobre o # 17, 

que naturalmente corresponde aos: 

 

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

P. S. Filho (São Luis IX). 

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

____________________ 

   Agora, passemos para a contagem consequente do 

# de todas as páginas deste específico e 

emblemático Capítulo de # 17: 
 

- 146 + 147 + 148 + 149 + 150 + 151 + 152 + 153 

+ 154 + 155 = 1505 + 17 (do Capítulo) = 1522. 
 

   Que podemos deduzir assim: 
 

- 10 (dos # 1 + 5 + 2 + 2): O exato dia (10) do 

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

- 7 (dos # 5 + 2): O exato mês (7) de julho do 

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

- 6 (dos # 1 + 5)... & 4 (dos # 2 + 2)... Que nos 

sugere: O exato ano de (19) 64, do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

- E ainda: nos # 1 & 5, podemos depreender o # 15, 

das 15hs (ou 3hs), do nascimento de Vivaldo P. 

S. Filho (São Luis IX). 
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____________________ 

 

  
 

São Luis IX, Gravura à óleo: http://artesergiodebarros.blogspot.com.br/  

____________________ 

http://artesergiodebarros.blogspot.com.br/
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   Tem um elemento que parece sempre ficar de fora 

dos Esquemas que são providenciados, não pelo fato 

de ele não ter sido visualizado tanto pelo médium 

quanto pelos seus Benfeitores & Amigos Espirituais, 

mas por ele ainda não ter sido, pelo menos como a 

gente gostaria, discutido de uma maneira mais 

profunda, se bem que haverá de termos tempo para 

tudo isso e muito mais, segundo a capacidade e o 

interesse de cada médium e/ou investigador diante 

do enorme número de Obras que poderão, ou não, 

serem aproveitadas pela Decodificação de cada um 

de vocês, em particular!... 
 

   Este específico elemento é o # 19, do ano de 

1964, do nascimento de Vivaldo P. S. Filho, que 

por sua vez, sabemos que entra no intrigante 

Esquema de Códigos sobre pelo fato 

de: 1 + 9 = 10... 
 

 
 

   Seja de que maneira for, ele, ou seja, este # 19, 

traz consigo mesmo alguns sinais Literários que, para 

o nosso humilde esforço de Decodificação, vale 

como mil joias preciosas do Reino de Jesus, 

pelo seguinte apontamento: 
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   ________________ 

Vejamos a questão # 19, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

   Não pode o homem, pelas investigações científicas, 

penetrar alguns dos segredos da natureza?  

   “A Ciência lhe foi dada para seu adiantamento em 

todas as coisas; ele, porém, não pode ultrapassar os 

limites que Deus estabeleceu.” 

        Quanto mais o homem consegue penetrar nesses 

mistérios, tanto maior admiração lhe devem causar o 

poder e a sabedoria do Criador. Entretanto, seja por 

orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz 

joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas 

e cada dia que passa lhe mostra quantos erros tomou 

por verdades e quantas verdades rejeitou como 

erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. 
(A Nota de Allan Kardec. Os destaques são nossos). 

(Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, 93ª. edição 

– 1ª. impressão (Edição Histórica) – 5/2013, pela Editora 

da FEB).                                                    

________________ 
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________ ________ 

 

   Por outro lado, será de uma grande valia que os 

leitores & leitoras mais dispostos em Estudar & 

Aprender se recorram também do: “O Evangelho 

Segundo o Espiritismo”, de Allan Kardec, em 

sua 131ª. edição – 5ª. impressão (pelos motivos 

que já apresentamos mais atrás!!), (Edição 

Histórica) – 5/2015, pela Editora da FEB, no seu 

Capítulo XIX (19) – A fé transporta montanhas, 

que milagrosamente cai sobre a página # 253, 

dentro desse mesmo Esquema de Sinais & Códigos 

Matemáticos e sem qualquer descontrole dos fatos 

por nós estudados sobre a atual VOLTA de São Luis 

de França/Vivaldo P. S. Filho. 



                    Livro # 23: “Pinga-Fogo no Além – Vol. 1” – Espírito Ramiro Gama/Vivaldo P. S. Filho 

 201 

Ed. e-book: 
2016-21 

____________________ 

   Então, vocês conseguiram visualizar este Esquema 

em O Evangelho... ?!..., a partir do elemento de # 

19?!..., segundo a página de # 253...  
 

   Vejamos assim: 

 

- 10 (dos # 2 + 5 + 3): O exato dia (10) do 

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

- 7 (dos # 2 + 5): O exato mês (7) de julho do 

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

____________________ 

   E assim por diante... 

____________________ 

 

   Meus filhos & filhas!...  
 

   Com isso, nos damos por satisfeitos, quando 

pudemos humildemente, e mais uma vez, colaborar 

com a causa sagrada do Consolador, dessa vez 

desentranhando da sua gigantesca obra FATOS & 

DADOS, que, até então, se encontravam inéditos 

pelo Espiritismo. 
 

   Como vimos, ou podemos deduzir, São Luis de 

França está realmente de VOLTA ao solo da terra 

amada do Brasil. 
 

 (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 22 de dezembro de 2016) 
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   Nota do médium: Precisamos deixar registrado para 

a História do Espiritismo, que, assim como Mateus, esse 

Mensageiro do Evangelho de Jesus Cristo, São Marcos, 

já se encontra reencarnado em solo do Brasil desde o 

ano de 1962, estando atualmente atuando mediúnica & 

editorialmente de maneira graciosa no seio da Doutrina 

Espírita. 
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________________ 

 

 

Eu sou o Caminho, a Verdade  

e a Vida. 

– Jesus (João 14,6) 

________________ 
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_________________________ 

“Os Números são a Linguagem 

Universal ofertada por Deus aos 

humanos como confirmação da 

verdade.” 

– Santo Agostinho                             

(354–430 d.C.)                   
_________________________ 

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

   A coisa aconteceu por acaso. Descobriu-se 

utilizando-se técnicas de criptografia que 

acontecimentos importantes estavam presentes na 

Bíblia de forma criptografada. Passou-se então a 

investigar mais detidamente o assunto, e constatou-

se que mais e mais fatos estavam previstos de forma 

oculta na Bíblia, principalmente no TORAH, o 

Pentateuco ou os primeiros livros da Bíblia escritos 

por Moisés. O Pentágono pesquisou o assunto e 

criou-se até um programa de computador que ai 

sim revelou de forma inquestionável e 

reconhecida pelos cientistas, que de fato a Bíblia 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aur%C3%A9lio_Agostinho
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era um código que tinha a previsão dos 

acontecimentos futuros. 

 

Chico Xavier: A Reencarnação de Abraão, Moisés, João Batista 

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

    

   Baseado nessa descoberta, foi constatado com 

antecedência de mais de um ano, o assassinado do 

primeiro ministro de Israel, Yitzhak Rabin, e 

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

e de fato foi assassinado um ano depois de 

acordo com o que fora previsto no código 

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

permaneceu oculto. Agora, decifrado com ajuda do 

computador, poderá vir a revelar nosso futuro. 
 

 
 

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

 
 

   O código foi descoberto por um matemático 

israelense, que provou o fato publicando as 

provas num jornal científico de renome, e 

confirmado por matemáticos famosos no 

mundo todo. 
 

   O livro publicado sobre esse assunto é a primeira 

descrição completa de uma descoberta científica que 

pode vir a mudar o mundo, relatada por um repórter 

cético, não-religioso, que acabou fazendo parte da 

história. 
 

   O código de três mil anos de idade prevê fatos que 

aconteceram milhares de anos depois de a Bíblia ter 

sido escrita. Prevê assassinato dos dois Kennedy, a 

bomba da cidade de Oklahoma, a eleição de Bill 

Clinton - tudo desde a Segunda Guerra Mundial até 

Watergate, do Holocausto a Hiroshima, da chegada 
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do homem à Lua até a colisão de um cometa com 

Júpiter. 
 

    
 

Coube aos investigadores científicos internacionais 

averiguar a autenticidade dos códigos secretos na 

Bíblia... No Brasil, senão aos veneráveis estudiosos 

do Espiritismo, com certeza que caberá aos sérios e 

competentes acadêmicos a tarefa de dar 

notoriedade aos sagrados Códigos Secretos                  
de Deus na Terceira Revelação. 

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

biblia.html    

    
(Artigo acessado da Internet pelo médium em 16/12/2016,                                                     

e devidamente adaptado para aqui). 
_________________________ 

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

Allan Kardec e Chico Xavier 

 

Allan Kardec: A Reencarnação Passada de 

Francisco Cândido Xavier:                                         

O Espírito da Verdade                                   



                    Livro # 23: “Pinga-Fogo no Além – Vol. 1” – Espírito Ramiro Gama/Vivaldo P. S. Filho 

 209 

Ed. e-book: 
2016-21 

   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 22 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 23 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 06 & 07/2021, do belo Livro: “Pinga-Fogo no 

Além – Vol. 1”. 
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Segundo nos informa o Espírito Rafael A. Ranieri (que quando encarnado, 

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

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

estudos da Reencarnação, visto que está aparelhada por diversas 

ferramentas matemáticas que poderão elucidar alguns dos grandes 

“enigmas” sobre as Vidas Sucessivas. 

_________________ 

Numa análise estritamente científica, e até mesmo 

doutrinária, com total isenção de animo, qualquer sério 

estudioso da Reencarnação verificará que o que estamos 

assistindo aqui é um caso (matematicamente)                    

comprovado de Vidas Sucessivas!!  

_________________ 
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FIM DA SEGUNDA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelos Esp. R. Gama & A. Guimarães                                                     

Com    
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TERCEIRA PARTE 

 
__________ 

 

  

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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1)  Meu querido amigo Vivaldo! Sabes muito bem o quanto 

de carinho e respeito lhe devotam os Benfeitores 

Espirituais da Vida Maior que lhe acompanha os passos 

mediúnicos desde a aurora do ano de 1995, quando 

você pode encontrar na Doutrina dos Espíritos o 

verdadeiro socorro, e a verdadeira inspiração, para a 

sua atual experiência planetária, isso, a partir do 

corajoso testemunho de sua mãezinha querida, Maria 

Isaura (A reencarnação atual da Rainha Branca de 

Castela), que, ao lhe ver tão carente de amor e tão 

desesperado por Jesus Cristo, lhe trouxe, praticamente 

carregado, para dentro, ou de VOLTA, das lides do 

Consolador Prometido. 
 

Transcorrido esses anos, o que tem a nos dizer sobre a 

sua vida atual? 
 

R- Minha bondosa benfeitora Elizabeth Taylor, Em 

Nome de Deus, só tenho o que agradecer a todas as 

pessoas que, de uma maneira ou de outra, foram 

prejudicadas pela minha anterior ignorância, quando 

precisamos estar lembrados que todos aqueles e 

aquelas que se encontram no mundo, abstração feita 

das almas gloriosas e quase purificadas que encontram 

amparo na própria personalidade, estão sempre sendo 

alvos de agentes espirituais inferiores que, de certo, 

farão de tudo para que não consigam cumprir com os 

seus compromissos de Elevação Moral, quando, aqui, 

podemos, inclusive, recordar de maneira carinhosa a 

figura singular de Paulo de Tarso (São Paulo), que, por 

um bom tempo de sua vida, antes de se entregar ao 
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sublime labor da Cristandade, não somente sofreu muito 

como fez muita gente sofrer. 
 

Mas, como o verdadeiro espírita não pode ficar 

remoendo as suas dores e os seus supostos pecados por 

tempo indefinido, sequer por um tempo qualquer 

(risos), é certo que há de cada um de nós, enquanto 

ciente de suas responsabilidades de Evolução, o que 

precisamos fazer mesmo é caminhar para a frente, 

nem que seja nos arrastando a cada pedaço do 

caminho, como haveria de nos dizer Chico Xavier em 

relação a ele mesmo. 
 

 
 

Por isso, o nosso humilde serviço na Mediunidade 

Esclarecida em Allan Kardec & Chico Xavier é sempre um 

convite para que todos, e eu mais do que qualquer 

um, estejamos fortalecidos na Fé, na Esperança, e na 

Caridade, numa sinergia completa com os Sagrados 

Ensinos de Nosso Senhor. 
 

Eu sei e sinto muito bem que fica um pouco difícil para 

alguns e algumas compreender tanta manifestação dos 

Espíritos Superiores à minha acanhada personalidade, 

entretanto faz-se necessário também compreendermos 
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que, aqui, os Seres da Luz enfatizam o compromisso que 

temos junto à Falange da Verdade, e que somente tomei 

conhecimento por volta do ano de 1995, quando, 

lamentavelmente, eu já havia sofrido muito, não 

somente pelas contingências da vida humana, muito 

naturais, já que na Terra somente um Espírito foi 

realmente iluminado: O Cristo de Deus, mas pela minha 

própria ignorância acerca da vida espírita, pois apesar 

dos avisos continuados de determinados médiuns aos 

meus pais sobre a minha tarefa na mediunidade, eles, 

embora gente muito boa e de grande valor emotivo e 

sentimental, não deram a atenção devida a isso. E o 

resultado, não poderia ter sido diferente (risos), sendo 

uma mancada atrás da outra na minha pobre existência 

até o ano de 1996, quando, aí sim, assumi 

definitivamente o meu mandato de amor na 

Mediunidade, procurando errar o menos possível. 
 

   
 

Liz Taylor. 
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2)  Se sentindo um tanto apreensivo para concluir os seus 

livros mediúnicos, a cada momento que lhe são 

apresentados pelos seus amorosos Guias e Mentores da 

Vida Mais Alta, observamos que, também, há um fragor 

irresistível de alegria, mesmo que você tente 

repreender-se com relação ao sentimento muito natural 

de orgulho-espiritual, para que não seja mal 

entendido pelos seus companheiros de Doutrina, por 

isso rogo a caridade de suas observações em relação a 

esse sentimento, mais do que justo, no médium, que 

é o de se sentir verdadeiramente realizado junto aos que 

lhe velam do Mais Alto e dos que, afinal, lhe 

acompanham na carne.  
 

Pode ser? 
 

R- Posso resumir a minha resposta em duas 

palavrinhas: orgulho e egoísmo.  
 

Não sabemos ainda ficar felizes com a felicidade dos 

outros. O ser encarnado ainda precisa muito apelar para 

a verdadeira generosidade no trato com os seus 

semelhantes, passando a ficar alegre e satisfeito 

com a satisfação e a alegria do próximo. Talvez 

tenha sido por isso que a grande medianeira Yvonne A. 

Pereira tenha alertado aos adeptos do Espiritismo do 

quanto nós devemos ter de respeito, consideração, e 

acolhimento, para as revelações transcendentais dos 

médiuns, iniciantes ou não, de uma maneira geral, já 

que todos são merecedores de nossa mais natural 

estima, e que geralmente vivem no limite de suas forças 

morais e espirituais para conduzir uma tarefa que deve 
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ser vivida na mais perfeita santidade, ou na maior 

santidade possível. 

______________________ 

”Muitas vezes, receoso de não ser acreditado pelos amigos 
mais íntimos, e temendo ver-se considerado ridículo ou 
pretensioso, guarda o médium o segredo das mais belas 
revelações que lhe são facultadas por vontade exclusiva 

dos mentores espirituais, ou por ação mecânica da própria 
faculdade, que naturalmente desencadeia os 

acontecimentos, mesmo à revelia do médium. Geralmente, 
perseguido, criticado sem piedade até dentro do próprio lar, 
e também pelos adeptos da própria Doutrina, enche-se ele 
de complexos e timidez, que tendem a perturbar, quando 

não impossibilitam, muitos fenômenos que poderiam 
realizar-se para edificação geral.” 

 

Yvonne A. Pereira – “Devassando o Invisível”, cap. Sutilezas 
da Mediunidade (Editora da FEB). 

______________________ 

Mas isso é uma questão de tempo, mais cedo ou mais 

tarde todos nós acabaremos por nos convencer de que: 

FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO. 
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3) Sempre há uma grande expectativa para os seus 

devotados Amigos e Benfeitores Espirituais em poder 

ouvir algumas de suas reflexões, principalmente pelo 

fato de você, querido mentor, está encarnado no 

mundo, já que isso inclusive nos serve de parâmetro 

para podermos avaliar as suas faculdades metais em 

relação à sua condição de Espírito liberto, já que agora, 

diferente de em outros momentos, o amigo se expressa 

com a mente atordoada pelas fuligens parasitárias que, 

geralmente, encobrem a atmosfera da Terra dos 

reencarnados, desse modo nos revelando algo do seu 

campo psíquico Entre os Dois Planos de Vida.  
 

 

R- Minha querida Liz, é sempre um prazer imenso 

poder sentir o quanto vocês me dão de carinho e afeto, 

particularmente numa época como esta em que estamos 

vivendo na vida material, quando parece-nos que o 

mundo carnal inteiro se encontra num mar revolto de 

angustias inenarráveis, pois de um lado ao outro dos 

hemisférios quase só vemos notícias de devastação 

moral e assassinatos em massa, seja por conta das 

guerras sanguinolentas ou por meio dos ataques 

terroristas unilaterais.  
 

É de deixar o nosso coração em frangalhos ver tanta 

gente inocente desencarnando de maneira tão terrível, 

sem encontrar amparo, sequer, de uma pessoa que 

possa lhe dar o gosto de uma morte feliz, sim, por que 

haverá de ser uma desencarnação pacificada onde há 

tranquilidade emocional para isso. 
 

Há uns dois anos atrás eu me encontrava em casa, 

quando, pensativo, perguntei ao nosso Chico Xavier o 
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que ele achava do que estava acontecendo no mundo 

em termos de guerras e conflitos passionais, de uma 

maneira geral, quando, de repente, vi lucidamente o seu 

Espírito aparecer bem a trás de mim e, num gesto de 

profundo pesar, me deixar perceber toda a tragédia 

humana contemporânea... Minha irmã, como diria, 

jamais vi algo semelhante ao seu semblante daquele 

instante, pois senti em minha pobre alma uma dor tão 

profunda e tão intensa, partida dele, que a minha mente 

quase ia à loucura. Então, fiquei pensando: “Meu 

Deus! As pessoas não fazem ideia do que seja, ou 

o que signifique, a dor e a lágrima de um Anjo”. 

Quando, imediatamente, eu me dei conta que esse seu 

sofrimento haveria de repercutir como mais dor à 

humanidade, pois ninguém poderá fazer um Ser de Luz 

sofrer tanto sem que advenha sobre si mesmo um 

sofrimento qualquer. Por isso que dizem por aí: “QUEM 

AMA NÃO MALTRATA.” 
 

 
 

Liz Taylor 
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Muito obrigado, querida Amiga Espiritual, pela gentileza 

em me ofertar mais esta oportunidade de me 

manifestar, o que me deixa com o coração carregado de 

alegria e profunda gratidão. 
 

 
  

__________________ 

   E dessa maneira concuimos a nossa rápida entrevista com 

o médium Vivaldo, sempre desejosos que estamos para ouvir 

as suas sábias palavras, já que não é todo dia que temos a 

oprtunidade graciosa de colher de maneira direta o 

conhecimento de um Santo (Luis IX). 

   Meus irmãos e irmãs, gravitemos neste Natal em torno da 

Mensagem Sublime e Irradiante do Evangelho de Nosso 

Senhor Jesus Cristo, quando sabemos que aí está a rota mais 

segura para a nossa Salvação, pois que as divinas palavras 

do Messias de Nazaré foram forjadas na luz perfeita da 

Caridade com Deus. 

Elizabeth Taylor (Espírito) 

 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 18-21 dezembro de 2016) 
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“PORQUE NASCEU PARA VÓS, HOJE, UM SALVADOR, QUE É 

O CRISTO SENHOR, NA CIDADE DE DAVI.” (Lucas 2:11). 
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FIM DA TERCEIRA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelos Esp. R. Gama & A. Guimarães                                                     

Com    
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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:  

 

“Pinga-Fogo no Além – Vol. 1”  

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

_________________ 

  

- 1ª. versão:  12/2016 

- 2ª. versão, Revista & Ampliada: 06 & 07/2021.                                                                                 

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

No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fvivaldoespiritismo.wixsite.com%2Fmediunidade-e-jesus%3Ffbclid%3DIwAR2s4Ww7ZRnJN_SMebG3XI-S8CLD-bdpU2568_plxWS-pYNmLzZUrFXRx_o&h=AT3pPotf-noim1IbIvOqt5R9V0-M92IWp58PBPQa3PoeuwdpYqeZUZcn3fvERY7ed9_83qYnRp0o05sfjONjXZqBrh54dx59D2_FOLfKi9JFKchn2Re71WtBA4FXl87U4Gnm&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1tRBbKkefPFUSlUDsBig1L6_XySziQ20VAnfYPNhiqGZ478wjt8gsJUET1KUOc1SzgWVsSPzNpXJzEXNVzJJ3hkQE98ZX70AQLfQRqljGFuvougD4ZSd6vOovyZNloUCfh-0jl9-9xrkUMvtivyDV5LbpNfW4oLW61yVGv1m9wZkAXMSC5_TR0Mb_7gtFwTvs8tnM-kNh-LQzFrAjV7anNMQ
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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:      

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

No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo                                  

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

 

http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus
http://www.facebook.com/vivaldo.psfilho
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“Elvis – t. t. w. i. i.”, August 1970. 

 

Leia, estude e divulgue as obras da lavra 

mediúnica de:  
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BY A FALANGE DA VERDADE 

_________________ 

    

UMA VEZ DADA A LARGADA DA REENCARNAÇÃO, NÃO HÁ 

COMO PENSAR EM “VOLTA” ANTES DE TERMOS CUMPRIDO, 

PELO MENOS EM PARTE, O PROMETIDO, POIS EXISTEM 

CRIATURAS NO PLANO TERRENO QUE CLAMAM PELO NOSSO 

AMOR E PELO NOSSO CARINHO, MESMO QUE SEJA NA GOTA 

DE UMA ÚNICA LÁGRIMA, OU POR MEIO DE UM ÚNICO E 

ABENÇOADO SORRISO. 

FAÇAMOS A CARIDADE, PORQUE COM ELA A VIDA HUMANA 

JÁ É UM ESTOURO, ENQUANTO SEM ELA SERÃO AS              

CHAMAS QUE LEVAREMOS CONOSCO APÓS A                                             

MORTE DO CORPO MATERIAL. 
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