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Do Médium Vivaldo P. S. Filho

Marchemos para o

Mundo Maior

Pelos Espíritos

Neio Lúcio & Elvis Presley
NOVOS ESTUDOS DE DECODIFICAÇÃO MATEMÁTICA PELA
NOVA CIÊNCIA DA “NUMEROLOGIA ESPÍRITA”

COM UMA ENTREVISTA CONCEDIDA PELO GRANDE
ESPÍRITO VICTOR HUGO AOS AUTORES DA OBRA.
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Apresentação # 1 – Emmanuel

Estamos sendo forçados a parar um pouco com
a rotina do dia a dia, no trabalho, no lazer, no
estudo, entre amigos, e na família, para fixar a
nossa atenção no que vive a vida humana como
um todo, sem que deixemos escapar qualquer
gota de referência à nossa Morada Terrestre!...
Cada momento que passa no plano de
experiências humana, temos a impressão de que
nada mais tem sido possível à sobrevivência
terrestre que não seja pelo esforço de cada um
por meio da Solidariedade para com todos,
movidos e comovidos que estamos diante da
necessidade urgente de encontrar uma
solução definitiva para as crises de violência e
desamor que nos tem abalado o coração e que
tem feito de nossa casa mental um amontoado
de peças danificadas, por estarmos sofrendo em
demasia por conta de uma loucura que teima em
permanecer viva em nossas mentes...
Mas o esgotamento chega para toda a
maquinaria humana da mesma maneira que
atinge uma indústria de peças automobilística,
oferecendo aos seus administradores e
associados uma oportunidade de rever quadros
empregatícios obsoletos quanto planilhas
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eletrônicas e mecânicas que mais cedo ou mais
tarde necessitarão de adaptação e ajustes...

Mudar para sobreviver.
Tal a Lei do Progresso.
Evidentemente, que não somos dos que
apregoam a falecia de uma firma ou de uma
fábrica por causa exclusiva de sua excessiva
força braçal, ou mesmo mental, já que para os
Espíritos do Bem todo investimento que se faz no
Homem para o Homem haverá de retornar
toda a espécie de lucro, seja financeiro ou
social, e por isso precisamos estar convencidos
de que para termos uma vida realmente FELIZ,
como manda o Evangelho de Jesus, ao exemplo
de Lucas, o inesquecível Médico Amigo, no seu
capítulo 21, versículo 3, nada mais justo que
ofertemos à vida inteira mais do que
tenhamos para nós mesmos, com isso
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elevando o patrimônio de Eternas Riquezas do
mundo inteiro, numa distribuição igualitária e
verdadeiramente solidária, não tendo em nosso
ideal senão o desejo de realizar o bem...
Neste mundo contemporâneo de assassinatos em
massa por meio de guerras perversas e tirânicas,
de crimes hediondos contra a mulher e crianças,
por exemplo, já que toda a espécie de vida
merece de nós carinho, atenção, e profundo
respeito, por causa do uso de drogas, e do abuso
das substâncias alcoólicas, que na verdade já
deveriam ter sido abolidas do seio das
sociedades modernas, nada mais necessário
do que recordar a observação clarividente do
Espiritismo, que nos diz:
FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO.
Precisamos pensar nisto, meus irmãos, a cada
momento de nossa existência, para que o mal
não nos venha atordoar mais do que tem
atordoado, não por falta de avisos, mas por
nossa incapacidade, ou tremenda má vontade,
em lhe deter a sanha no nascedouro de nossos
próprios Espíritos.

EMMANUEL
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 06 de outubro de 2017)
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Nota do médium: É de doer mesmo verificarmos
todos os dias pelos meios de comunicação a grande
crise moral por qual se entrega a humanidade, e não
adianta mais jogarmos a culpa somente nas demais
pessoas, como se também não fossemos responsáveis
pela grande calamidade humana da Terra, quando
sabemos que toda ação má praticada por nós aqui no
Brasil irá repercutir em todo o Orbe planetário, visto
que na Era Quântica em que vivemos sabemos bem o
que representa a ação do pensamento desarmonizado,
quanto de uma emoção desajustada, passando a vibrar
em todo o ecossistema de vida terreno.
Quanto ao fato de Emmanuel afirmar que “devamos
dar mais do que temos”, voltamos ao exemplo
quântico acima, principalmente quando nos faz
recordar que Jesus Cristo nada tinha dele mesmo,
sequer sabia o valor do dinheiro de sua época –
segundo o grande médium e companheiro de Chico
Xavier: Dr. Waldo Vieira – e mesmo assim deu mais do
que tinha, não somente em amor, que vinha de Deus,
mas pela materialização dos pães e dos peixes,
trazendo do Invisível a Riqueza Celestial em forma de
alimento material e moral para os que de tudo
necessitavam.
Se não podemos ainda materializar alimentos tão
preciosos quanto estes que o Senhor materializou,
“dando mais do que tinha”, façamos a nossa pequenina
parte, consagrando ao faminto da Terra o alimento que
de que tem necessidade, embora seja raro em nossa
mesa e em nossos corações, moral ou materialmente.
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Apresentação # 2

Quantas vezes serão necessárias vencer a nossa
mesquinhez e o nosso egoísmo, durante um
pequeno dia, para termos que fazer o bem a quem
estiver verdadeiramente necessitando de nossa
pequenina hóstia de Caridade?
Cremos, meus filhos, que serão infinitas lutas que
haveremos de travar contra o nosso Espírito ainda
sombrio para que ele possa triunfar das catacumbas
dessa loucura que se manifesta por fora de nós
como egoísmo e mesquinhez, obedecendo à santa
Lei do Amor, que faz com que nos esqueçamos de
nós e façamos todo o bem, sempre necessário ao
mundo, embora algumas vezes as raposas da
imprevidência apareçam aqui e ali tentando tomar o
nosso tempo e os nossos bolsos como pedintesaproveitadores da Vida de Deus.
Não importa... Façamos sempre o bem sem
consultar a consciência alheia, favorecendo a
todos com a delicadeza de nossa boa vontade, que
é o antídoto para todas as chagas da alma.

Eurípedes Barsanulfo (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 08 de outubro de 2017)
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Diretor Espiritual da “Sociedade Espírita de Paris” ao tempo
de Allan Kardec, no século XIX.

____São Luis IX (9) ____
E a 9ª. Esfera Espiritual da Terra
(Arte em geral ou Cultural e Ciência).
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Marchemos para o

Mundo Maior
Com Espíritos Amigos
Médium

Vivaldo P. S. Filho

Pelos Espíritos

Neio Lúcio & Elvis Presley

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

____ “Se não tivesse caridade, tudo isso de nada me
serviria.” (São Paulo, 1ª. Epístola aos Coríntios. O Evangelho Segundo
o Espiritismo, capítulo XV, FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO).
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Em Homenagem aos Espíritos da

9ª. Esfera Espiritual da Terra
(Arte em geral ou Cultural e Ciência)
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E a Saga de São Luis IX continua pela

“Numerologia Espírita”
Nas obras por Vivaldo P. S. Filho:
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________________

________________
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“Quanto mais alto avançarmos, mais aqueles que
se devotarão a nossa causa terão necessidade de
paciência, de esquecer injúrias e de elevar alto
seu coração e sua inteligência para jamais se
abandonarem à ansiedade e à desesperança. Se
eles resisitirem com energia, os bons guias os
ajudarão a suportar o fardo bom e salutar.”

– Allan Kardec
(Extrado da obra “Biografia de Allan Kardec”,
por Henri Sausse, 1ª. edição, pela Companhia Editora
Nacional, 2015). (O destaque é nosso).

São Luis IX (9) e a
Nova Genealogia do Cristo
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As imagens, e os pequenos extratos, apresentadas neste
trabalho espiritual:
“Marchemos... Mundo Maior” foram capturados em
fontes diversas da Internet e em obras da literatura espiritualista.
Por isso, rogamos aos detentores de seus direitos autorais levarem
em consideração que todo o nosso esforço aqui é, unicamente, de
utilidade pública, por força da Caridade, por conta do sentimento de
solidariedade e fraternidade, desprovido também de qualquer

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

1a edição:  2017 by Vivaldo P. S. Filho
Este livro, que tem a Autoria Espiritual de Neio Lúcio
& Elvis Presley, vem complementar as obras
anteriores de nossa lavra mediúnica que fazem
referência à atual Missão do Espírito São Luis de
França (já reencarnado no Brasil), que, à época da
Codificação Espírita, foi o Presidente Espiritual da
“Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas”,
orientando de mais perto os sagrados serviços de Allan
Kardec junto à Falange da Verdade.
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TAMBÉM EM COMEMORAÇÃO AOS

160 ANOS DO ESPIRITISMO
NASCIDO EM PARIS, FRANÇA, NO DIA 18 DE ABRIL DE 1857.

Galeria de Valois, no Palais Royal, local de lançamento de O Livros dos
Espíritos em 1857.

Como diria Emmanuel (por Chico Xavier): “O
trabalho precisa continuar”... E dentro desse ritmo
continuado de serviço empolgante e trabalho
renovador, os nossos Benfeitores da Vida Maior dão
continuidade à obra deles mesmos, que não pode ter
solução de continuidade!...
Quem desejar reproduzir partes de meus livros
mediúnicos, poderão o fazer sem impedimento
algum, apenas solicitamos a generosidade de citar a
nossa específica obra como a fonte de consulta.
Qualquer recurso que venha a ser arrecadado com a publicação
impressa desta obra, caso isso venha a ocorrer, deverá ser doado
integralmente À DIVULGAÇÃO DO ESPIRITISMO, não recebendo o
autor, ou seus familiares, qualquer remuneração proveniente de sua
venda.
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Nota do médium: Rogamos aos nossos amigos
leitores que queiram nos perdoar a grande deficiência
cultural, pois apesar de darmos o maior cuidado às revisões
de texto em nossos livros (E-books) mediúnicos, é natural
que ocorra alguma falha, principalmente em decorrência de
meu pessoal e limitado conhecimento de gramática, apesar
de sempre procurar fazer o melhor de minhas forças.
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Estudem o Livro # 4: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS”.
Os nossos Amigos Espirituais, por mais que sejam zelosos
e atentos conosco, não substituem a cooperação dos
especialistas encarnados da língua portuguesa, que,
infelizmente, não encontramos ainda para a realização de
uma revisão considerável de nossa humilde obra
psicográfica.
______________
Sempre que possível vamos nós mesmos relendo os
nossos livros, e, dentro de nossas possibilidades muito
humildes, vamos procurando corrigir os erros neles e em
outras (futuras) obras, com isso tentando dar aos nossos
queridos leitores o máximo de agradabilidade em suas
leituras, retribuindo em nosso máximo todo o carinho que
temos recebido por meio de singelas manifestações de
apreço e respeito ao nosso serviço mediúnico...
Uma das coisas que mais me agrada é ver a alegria por
parte dos nossos amigos espalhados pelo Brasil que, por
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meio da Internet, sempre estão nos ofertando o
próprio coração com palavras de incentivo, quando, de
minha insignificante parte, peço que me mantenham em
suas preces à Jesus, visto que a tarefa de qualquer
medianeiro, pelo menos nos arraiais da Doutrina dos
Espíritos, quando ele se despoja por completo dos
interesses mercadológicos, sempre em contrário
caminho aos interesses de Jesus Cristo para com a tarefa
da Cristandade, como um todo, todo trabalho na
mediunidade orientada em Allan Kardec e Francisco
Cândido Xavier deverá ser sempre, e invariavelmente,
“gratuita”.

Meus irmãos! esta é uma regra que deve ser
empreendida por cada um de nós, sem distinção, a da
Mediunidade Gratuita, pois não há como compreender, e
nem tão pouco aceitar, que uma pessoa que se diga em
labor mediúnico, seja qual for a sua especialidade, venha a
aceitar dinheiro para si mesmo, sob qualquer alegação,
como se as coisas sagradas do Mais Alto estivessem à
disposição das criaturas simplórias da Terra, quando se diz
respeito à nossa tarefa junto aos Seres Celestiais.
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“É provável que muito em breve vocês lerão trabalhos meus
com o selo de “Neio Lúcio”, em outros lugares. Não se
espantem! Sou eu mesmo, tentando imprimir novas
modalidades à minha tarefa no trabalho e na confraternização.
Procurem no fundo, não na superfície.”

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

O Médico-Amigo de Chico Xavier!

Prezado amigo Vivaldo,

...Seu livro, tenho certeza, “será lido por muitos leitores”
que estão trabalhando nas Universidades. Dentre muitas delas
como, por exemplo, a USP; na de Juiz de Fora e a de Minas
Gerais, existem grupos estudando a Espiritualidade À LUZ DA
MEDICINA...
Tomo a liberdade de alertá-lo, desde agora: muitos leitores se
levantarão contra o seu livro por nele existirem obras
polêmicas, que alguns irmãos “ainda não devidamente

preparados”, farão críticas, salvaguardando André Luiz...
- Dr. ELIAS BARBOSA
(Comentário antes de sua desencarnação prematura, em Uberaba/MG, 03 de
fevereiro de 2011)
Extrato da obra “MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS”, por Vivaldo P. S. Filho.
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A NOVA CIÊNCIA DA “NUMEROLOGIA ESPÍRITA”
APREGOA NÃO APENAS A OBSERVAÇÃO FRIA E
PURA DOS NÚMEROS E DOS CÁLCULOS NA
DECIFRAÇÃO DOS “SINAIS” E “CÓDIGOS”
SECRETOS DE DEUS: INSERIDOS NA BÍBLIA
SAGRADA E NA LITERATURA ESPÍRITA DE ALLAN
KARDEC E FRANCISCO C. XAVIER,
PARTICULARMENTE, MAS UMA RECIONALIDADE
TODA ESPIRITUAL, QUE ENVOLVE SENSIBILIDADE
E SENTIMENTO, MORAL E ÉTICA, RELIGIÃO E
RELIGIOSIDADE, QUE SÃO AS FERRAMENTAS
IDEAIS PARA QUE POSSAMOS AFERIR A
AUTENTICIDADE DOS FENOMENOS DA
“REENCARNAÇÃO PROGRAMADA & MÚLTIPLA”,
PELOS PROCESSOS NATURAIS DA LÓGICA E DA
SABEDORIA, DO CONHECIMENTO E DA EDUCAÇÃO,
SEMPRE FRUTOS DE UMA MENTALIDADE SADIA, DE
UM CORAÇÃO PURO, E DE UMA ALMA CARIDOSA.

A Equipe da Verdade
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 24 de julho de 2015)
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“Dá-se o mesmo com a questão que nos
ocupa, cujas diversas partes foram tratadas
separadamente, depois coligidas num corpo
metódico, quando puderam ser reunidos
materiais suficientes. Esta parte da ciência
espírita mostra desde já que não é uma
concepção sistemática individual, de um
homem ou de um Espírito, mas produto de
múltiplas observações, que tiram sua
autoridade da concordância existente
entre elas.”

– Allan Kardec
(Allan Kardec, “Revista Espírita”, Ano IX, março de
1866, Introdução ao estudo dos fluidos espirituais,
parte I, 1ª. edição, FEB, 2004). O destaque no texto
de Kardec é nosso.
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Mais uma “Pequena” Nota Especial do

Médium Vivaldo Filho

Vivaldo Filho concedendo uma entrevista à conceituada jornalista
Carla Araújo em um dos épicos Especiais de Televisão coproduzido por ele mesmo, na TV Itapoan (SBT Bahia), em
homenagem ao Rei do Rock, Elvis Presley. Agosto de 1991.

O Espírito Allan Kardec, que é o nosso mais
graduado Benfeitor Espiritual (embora ele tenha preferência
de se apresentar à nossa visão mediúnica como Chico
Xavier, às vezes, e segundo as circunstancias psíquicas
que envolvem o comunicado, ou seja, a depender da
natureza mental e emocional do diálogo, e mesmo
doutrinária, faz questão de se fazer perceber com a
personalidade marcante do grande Codificador do
Espiritismo, o que naturalmente nos deixa completamente
envolvido pela emoção e pela sensibilidade de sua
presença, sempre segura, sóbria e sábia, embora muito
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simples, e muito amável!), nos orienta que o caráter de
“novo”, aqui apresentado pela Nova Ciência da
“Numerologia Espírita”, apenas se constitui de
um “simbólico” apêndice, um detalhe mesmo, devotado ao
sentido de expressar uma vestimenta nova, ou antes, uma
roupagem atual, e específica, da conhecidíssima
“Numerologia”, reconhecendo, ele, o caráter muito
particular, quanto muito valoroso, dessa Ciência dos
Números, que, acreditamos, tanto eu mesmo, como os
meus amorosos Amigos Espirituais, ser um belo veículo de
averiguação das, ainda, Desconhecidas e Grandes
Verdades da Criação, dentro de suas disciplinas
particulares e especializadas.

(Sob a orientação de André Luiz)
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Uma Nova “Pequena” Nota
Especial do Médium

O Espírito André Luiz, que é um dos nossos mais graduados
e atuantes Benfeitores Espirituais, embora ele tenha
preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica como o
celebre Dr. Carlos Chagas, às vezes, e segundo as
circunstancias psíquicas que envolvem o comunicado, ou seja,
a natureza mental e emocional do diálogo, e mesmo
doutrinária, faz questão de se fazer perceber com a
personalidade do grande filósofo grego Pitágoras, o Pai da
Numerologia, COM A INTENÇÃO DE NOS ILUSTRAR
ACERCA DAS INÚMERAS POSSIBILIDADES DO PSIQUÍSMO
HUMANO-ESPIRITUAL, DANDO-NOS A CERTEZA DE QUE
OS NOSSOS ESPÍRITOS, ESTEJAMOS ENCARNADO OU
DESENCARNADO, EM DETERMINADAS CIRCUNSTÂNCIAS
E SITUAÇÕES, POSITIVAMENTE, PODEM ACESSAR O SEU
PASSADO PRÓXIMO OU MESMO MUITO REMOTO, MESMO
QUE ESTE PASSADO REMONTE AOS MILÊNIOS DO
TEMPO E DO ESPAÇO SOBRE A FAÇE DA TERRA OU DO
INVÍSIVEL, não desconsiderando que os Espíritos infelizes e
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altamente intelectualizados, mas embrutecidos pela maldade,
mesmo que temporária seja essa maldade, também tem como
acessar as suas, ou as “nossas” INÚMERAS memórias
pregressas, quando, neste caso, procuram devassar
determinados conhecimentos arquivados e mantidos de
maneira quase mecânica em determinadas regiões do nosso
corpo caloso, que tenhamos assimilado no tramite natural de
nossa evolução intelectual, levando em consideração que
determinadas fraquezas morais
e
emocionais
que
aparentemente já foram esquecidas por nós, também sejam de
seus interesses, imediatos ou não, E REAFIRMA-NOS QUE O
CARATER DE “NOVO”, agora apresentado pela Nova

Ciência da “Numerologia Espírita”, segue
apenas o ritmo mais que natural da Evolução do
Conhecimento, que está sempre sujeito a novas interpretações
e a uma maneira sempre diversa de lhe conduzir os estudos,
sem que haja a absoluta necessidade de lhe reformular os
conceitos básicos.

Neste nosso caso, apenas apresentamos uma roupagem
atual, num competente corpo de Doutrina Decifratória, da
eficiente “Numerologia de Pitágoras”, reconhecendo, ele, o
caráter muito particular, quanto muito valoroso, dessa Ciência
Psicológica dos Números.
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Vejamos de que maneira podemos nos instruir pela palavra
do grande Instrutor EMMANUEL, pela psicografia de Chico
Xavier, em “O CONSOLADOR” (Editora da FEB), perguntas
140, 141 e, em particular, a de 142, quando responde o
benfeitor:

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

obra mediúnica: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – A Revelação
do Amor”, já nos apontamentos finais, quando, por nossa
vez, apresentamos uma importantíssima opinião do grande
médium Chico Xavier sobre o tema da Numerologia:

(...) Será de extrema conveniência que os estudiosos da
Reencarnação Programada, ou seja, aquela seguindo
princípios de origem Superior, atentem para a importância do
extrato que retiramos da obra “Chico Xavier: encontros no
tempo”, do confrade Hércio Marcos C. Arantes (Cap. 1, item
16, Ed. IDE, 6ª. Edição – setembro 2005 - Araras/SP), que
nos traz uma verdadeira pérola de Emmanuel (por Chico
Xavier) para uma melhor compreensão de nossos
apontamentos à luz da Espiritualidade, que ora nos assiste e
transmitem-nos as informações acima, lembrando ainda que
o extrato a seguir foi encontrado dias após a elaboração do
texto acima. Vejamos: P – Pessoalmente, e por experiência
própria, acredito na influência dos números na vida das
pessoas, ou da comunidade. A Bíblia contém citação
freqüente de certos números, por exemplo: a criação do
mundo em 7 dias, o sonho de José com as 7 vacas magras e
7 gordas, o perdão deve ser dado setenta vezes sete, o
Apocalipse cita o número 7 dezessete vezes, etc. Até que
ponto se pode crer na presença dos números em nossas
vidas? R – A numerologia deve trazer em si um mundo vasto
de significações, que demanda estudos adequados com a
supervisão de especialistas do assunto. Não disponho de
elementos para confirmar ou negar as assertivas das
autoridades que se manifestam nessa área de investigações
espiritualistas. Guardo, porém, a convicção de que, em nosso
renascimento já trazemos, por inspiração dos Benfeitores
Espirituais que nos assistem, a influência dos números de
que estejamos necessitados para que a vida nos conceda o
melhor que sejamos dignos de receber. E isso acontecerá, até
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que possamos conquistar a numerologia como ciência para o
domínio de nossos conhecimentos. (...).
Nota do médium: Os grifos são meus.

“Os Números são a Linguagem Universal
ofertada por Deus aos humanos como
confirmação da verdade.”
– Santo Agostinho (354–430 d.C.)
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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 2017 completo 53 anos de idade.
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O Espírito do Dr. Inácio Ferreira Interpreta a

“Numerologia Espírita”
A “Numerologia Espírita”

nada mais é que

o desenvolvimento natural do Espiritismo, pois não se dá ao
luxo de se considerar “algo novo”, a não ser no exclusivo
sentido da metodologia, ou da mecânica, que se utiliza para
fazer luzir do Céu as claridades dos “SINAIS” SAGRADOS DE
DEUS, invariavelmente, inseridos em todo o ecossistema de vida
planetária, dos encarnados e dos desencarnados, bastando-nos
apenas que lhes devassemos a intimidade da maneira
matematicamente correta, que é através da própria obra
Espírita, de Allan Kardec e Francisco Cândido Xavier, muito
especialmente,
pela
própria
natureza
dos
seus
inquestionáveis méritos mediúnicos, quanto científicos,
assim como da Bíblia Sagrada (Antigo e Novo Testamento).

Ela não para diante da Ciência humana, não se limita a esta.
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Pelo contrário, ela avança e dá subsídios para que os seres
encarnados no mundo possam se balizar da melhor maneira
possível diante das inumeráveis incógnitas do Mundo Oculto e do
Plano Material, também.

Não temos dúvidas de que todo o nosso labor mediúnico,
pelo médium Vivaldo, haverá de dar bons frutos dentro e
fora do nosso meio doutrinário, pois se consideramos o
Espiritismo uma Doutrina eminentemente Evangélica, não
podemos nos esquecer de que Allan Kardec a conduziu
também de maneira cientificamente racional e lógica.
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Dr. Inácio Ferreira
Nota do Médium: O empolgante texto acima foi pinçado
do nosso Livro # 16: “ELVIS & AMIGOS VOL.2”,
com a devida adaptação para este novo livro de Neio
Lúcio & Elvis Presley (Com Espíritos Amigos).
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Apresentação # 3 – Elvis Presley

Elvis Presley, 1972.
Co-autor do primeiro livro psicográfico por
Vivaldo Filho: “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”.
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Toda vez que formos assaltados pela
brutalidade e pela arrogância, pelo orgulho e
pela prepotência, pela agressividade e pela
intolerância, isto em nós mesmos, quando nos
encontrarmos diante de alguma dificuldade que a
vida venha a nos oferecer, não nos esqueçamos
por qualquer momento que seja:
- Deus está conosco.
Se por algum fato que nos inspire repugnância e
criminalidade, formos levados a realizar alguma
manifestação de revolta, pela injustiça que isso
venha a nos atormentar o coração, façamos o
seguinte:
- Peçamos a Deus paz e compreensão.

Elvis Presley, 1972.
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Nunca estamos a sós pelo mundo, estejamos na
Terra ou no Mais Além, e por isso mesmo
precisamos estar atentos para toda e qualquer
espécie de pensamento que venha a se
manifestar em nossa mente, pois se:
- Deus está conosco na paz!...
Não tenhamos dúvidas de que Satanás nos
expreita e nos seduz o coração na guerra.

Marchemos para o Mundo Maior como
soldados da tranqüilidade, oferecendo o melhor
de nós, acreditando fielmente que o Senhor não
nos desamparará na Escalada para o Infinito.
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 09 de outubro de 2017)
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Nota do médium: o Espírito Elvis Presley tem sido
um grande e ativo Amigo Espiritual, que desde o ano
de 2012 vem me oferecendo uma assistência mais
ostensiva, com isso me trazendo indescritíveis emoções
ao coração, sem contar que pela sua atenção
magnética e mental muitas informações sobre a Vida
Transcendental tenho observado no decorrer destes
últimos anos de tarefa na mediunidade.

O seu sorriso continua lindo e encantador como
antes, sua mente cristalina, e seu coração cheio da
alegria e da felicidade dos Espíritos de Luz.
Os nossos livros mediúnicos anteriores são recheados
de muitas mensagens psicográficas suas e de outros
grandes tarefeiros da 9ª. Esfera Espiritual da Terra
(Arte em geral ou Cultural e Ciência).
Que Deus o abençoe.
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Prefácio de Veneranda

Santa Isabel da Hungria
1207 - 1231

Santa Isabel de Aragão
1271 – 1336

Isabel de Portugal
1397 - 1471
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O Prefácio da Mentora
Na

nossa eterna Marcha para o Mais Alto

estaremos sempre desenvolvendo as nossas
aptidões para o Bem, quando naturalmente
estejamos rejeitado toda a manifestação de
ignorância que trazemos desde a nossa criação, e
com isto em nosso pensamento não podemos
acreditar que mesmo na “subida” não teremos
problemas a resolver com a nossa consciência, já
que ninguém, nenhum de nós, verdadeiramente
nasce pronto...
Por este motivo, o nosso querido médium-mentor

Vivaldo Filho, a atual reencarnação de São Luis,
a feição dos grandes mestres e dos veneráveis
mártires do Cristianismo primitivo – e que ele nos
perdoe o justo devotamento e a sinceridade
espontânea! – vai desenvolvendo a sua: Nova

Ciência da “Numerologia Espírita” – A
Substância e a Conseqüência Matemática do
Espiritismo, integralmente ajustado com os
princípios Vivos do Evangelho de Nosso Senhor
Jesus, pois, segundo ele mesmo compreende e
sente, não há como não nos colocar diante de um
UNIVERSO tão intenso e tão deslumbrante de
conhecimentos mediúnicos acerca da Matemática

de Deus se absolutamente não colocarmos o
nosso simplório coração a serviço do Cristo.
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Sim, estamos de VOLTA, tentando realizar nos
espíritos humanos o definitivo Reino do Senhor, que
aqui vem sendo descortinado por mensagens
maravilhosas produzidas por Agentes Espirituais que
nada mais desejam dos seres da Terra senão o
triunfo da luz sobre as terríveis sombras que se
abatem por todos os cantos.
Não pensemos em tristeza ou em derrota.
Analisemos as dificuldades da caminhada como
qualquer bom caminheiro, sempre buscando na fé o
combustível principal para as nossas realizações de
cada dia.

Veneranda (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 13 de outubro de 2017)
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Nota do médium: Sempre gostamos de lembrar aos nossos
antigos, quanto aos novos, leitores que a querida Entidade
Veneranda usa de um pseudônimo (livro “Nosso Lar”, André
Luiz/Chico Xavier, FEB), já que, por intermédio da faculdade
mediúnica de Francisco Cândido Xavier, fora-nos possível saber que,
a mesma, se trata do Espírito de Santa Isabel, a Rainha
Santa de Portugal, como consta da obra espírita: “ISABEL
– A mulher que reinou com o coração”, autoria de Maria José
Cunha (Editora Vinha de Luz, Belo Horizonte/MG, 2012).
A Rainha Isabel de Aragão, conhecida entre os católicos como a
Venerável Santa Isabel, na história da cristandade se tornou
célebre pelo maravilhoso, e único feito, da transfiguração de
pães em rosas.
Ela é reverenciada no dia 4 de Julho, data do seu falecimento.
De minha parte, posso testemunhar que ela foi a
reencarnação de Isabel, prima de Maria, e mãe de São João
Batista.

________________________

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

Maria foi às montanhas, a uma cidade de Judá. (Lc 1:39).
http://clicaeveja.blogspot.com.br/2012/07/aparicao-de-jacarei-spbrasil-livro.html
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PRIMEIRA PARTE

O Médium e os
Amigos Espirituais
__________

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha & Chico
Xavier, surpreende-nos pela riqueza de detalhes fotográficos (desenhados
pela querida médium mineira, que fora sobrinha do grande Eurípedes
Barsanulfo) do Espaço Geográfico Espiritual do nosso orbe planetário.
Trazendo do Plano Espiritual, de onde, na sua generalidade, eles residem e
trabalham, da referida 9ª. Esfera Espiritual da Terra: Arte em geral ou
Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica obra: “CIDADE NO ALÉM”,
pelos Espíritos André Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de Heigorina
Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora IDE, Araras/SP, com 1ª. Edição: 1983).
A Cidade Espiritual São Salvador, dos Níveis Superiores da Terra, está
localizada na 9ª. Esfera, numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico
apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, que nasceu e reside atualmente
na Cidade de São Salvador terrena, no estado da Bahia, Brasil, já que todo o
projeto de Revelações Espirituais em torno de suas Vidas Sucessivas, e de outras
tantas pessoas do seu conhecimento, ou não, invariavelmente, por força mesmo da
natureza totalmente transcendental do projeto inicial, estarem anexados ao número
nove (9), referente ao mês (9) de setembro do ano de 2012, quando o nosso
pupilo mediúnico concluiu o livro “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, já debatido
nas demais obras de sua lavra psicográfica, que foi produzido em homenagem ao livro
“VOLTEI”, pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB).
Texto extraído da obra “LUZ A FRENTE”, assinado pelos Espíritos
André Luiz/Hernani G. Andrade: Atualizado por Santa Brígida da Suécia.
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_______Vivaldo P. S. Filho_______

Ao

sucesso do médium e à sua tarefa dependem

fundamentalmente do brilho moral da Equipe de
Espíritos Do Mundo Maior que lhe assistem.
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CAPÍTULO # 1

Do Mundo Maior
Tenho sempre que pensar muito para poder vim
até aqui, numa obra que realmente pertence aos
Bons Espíritos, para dar a minha singela parcela de
gratidão a Deus, por ver o tanto que eles tem
desenvolvido por meu insignificante intermédio, não
muito em relação à Ciência Espírita, mas
essencialmente pelo seu aspecto Filosófico e
Religioso, que para mim, particularmente para mim,
se apresenta como a parte mais importante da
Doutrina dos Espíritos, quando sabemos o quanto o
planeta está precisando de amor, paz, e alegria, e
nada mais excelente do que o Evangelho de Jesus
para nos abrandar os corações, geralmente “mais
necessitados de luz do que de pão”, segundo as
sábias palavras de Emmanuel, por Chico Xavier (O
Consolador, FEB), e por esta razão sempre é uma
enorme satisfação psicografar as mensagens destes
Amigos Espirituais que não somente se direcionam
aos nossos leitores, mas indiscutivelmente para
mim mesmo, quando me vejo tão carente de toda
esta contagiante alegria, paz, e amor que eles
sempre tem a oferecer: sejamos ricos ou pobres,
sábios ou ignorantes, justos ou injustos, pois que
para os Espíritos da Luz todos nós necessitamos de
Marchar para o Mundo Maior.

Vivaldo P. S. Filho
(Salvador/BA, 09 de outubro de 2017)
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Nota do médium: Um acervo imenso de notícias,
revelações, e mensagens Do Mundo Maior, poderá
facilmente ser acessado pelos espíritas nas incontáveis
obras de Chico Xavier, seja pela FEB ou por outras
editoras brasileiras, entretanto eu gostaria de destacar
três delas recentemente publicadas pela Editora Vinha
de Luz (Belo Horizonte, MG) e que trazem mensagens
até então inéditas psicografadas pelo Chico, são elas:

O seu Autor Espiritual, Neio Lúcio, faz com que
brilhem para cada um de nós um verdadeiro tesouro de
estrelas espirituais, ofertando-nos, pela psicografia
abençoada de Chico, o que seu coração amigo e sábio
estava a compartilhar com a família de Rômulo Joviano
durante o Culto Domestico do Lar desse que foi o
patrão do querido médium de Emmanuel, na Fazendo
Modelo, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais.
Se por um lado temos André Luiz e Emmanuel, por
outro não podemos prescindir do aconselhamento e das
preciosas orientações evangélicas de Neio Lúcio, que,
segundo o Chico Xavier, pode ser observado no livro
“50 ANOS DEPOIS”, de autoria de Emmanuel, pela
Editora da FEB, como o generoso senador romano
Cneio Lucius.
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________Elizabeth Taylor________

Elizabeth Rosemond Taylor, DBE (Hampstead, 27 de
fevereiro de 1932 — Los Angeles, 23 de março de 2011), foi uma
premiada atriz anglo-americana nascida na Inglaterra.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_Taylor
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CAPÍTULO # 2

A Boa Vontade
Muitas vezes, durante a vida, paramos um pouco
para pensar o porquê de tantas tormentas sobre o
mundo terreno, sendo que não há como negar a
quantidade imensa de luz que tem se derramado
sobre a humanidade por meio das incontáveis
informações sobre a nossa necessidade de mudança
interior, sejam estas informações adquiridas pelos
livros sagrados das religiões do planeta ou pelos
conhecimentos adquiridos na luta diária que todos
são levados a travar diante uns dos outros, ou seja,
pelos livros ou pela experiência própria...
Seja como for, nada tem nos escapado ao
conhecimento no que diz respeito à necessidade que
temos de crescermos e evoluirmos, em sabedoria,
em conhecimento e fundamentalmente em
moral, nos espiritualizando cada vez mais,
obedecendo ao chamado de Deus para que
subamos, ou marchemos para o Mais Alto.
Mas se já temos a nossa disposição tanta oferta
de cultura e saber, por qual motivo ainda
continuamos a nos arrastar pelos desfiladeiros da
perdição moral, ofertando ao próprio coração mais
dor e mais sofrimento?
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Esta, realmente é uma jóia de pergunta que os
Amigos da Vida Maior gostariam que fosse
respondida pelos nossos amigos encarnados na
Crosta planetária, já que até aqui somente temos
recebido de vocês, senão na totalidade pelo menos
na grande maioria, petitórios e mais petitórios para
que façamos de suas vidas não mais que um belo
oásis de “tranqüilidade” e “conforto”, sem que de
vocês mesmos, como eu disse, pelo menos da
maioria de vocês, viéssemos a perceber uma única
fagulha de boa vontade que pudéssemos lhes
facilitar o ingresso neste Paraíso tão ardentemente
acalentado...

Parem para pensar um pouco sobre as trágicas
ocorrências que vem se avultando na Terra, e
vejam no que estamos construindo a partir de nossa
própria maneira de pensar e sentir, oferecendo à
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própria consciência meios para que ela desperte
desse sono terrível que tem feito da maioria dos
seres encarnados no solo terreno uma cobaia de si
mesmo, não imaginando que uma vez tomado da
própria substância venenosa – para ver no que vai
dar! –, em forma de orgulho e egoísmo, nada
lhes restarão senão sorver do cálice horrendo de
uma tragédia que já fora anunciada e predita desde
os tempos recuados do povo hebreu, onde não
teremos vencedores, mas unicamente seres
perdidos pela devastação de uma humanidade que
tinha, ou tem, tudo para vencer, mas que ainda
teima em se manter no caminho dos derrotados da
fé e da esperança com Deus.
Meus filhos! Vençamos com o Senhor Jesus, que
nos ensina a amarmo-nos pela caridade.
Deus pode até estar conosco sob o manto de mil
nomes diferentes, mas o que precisamos mesmo é
de Lhe aceitar o chamado, entregando-nos ao Bem,
dedicando as nossas vidas a uma existência repleta
de gentileza, de tolerância, de amabilidade, de
doçura, e de generosidade para com todos.
Como diria Jesus: Esta é a lei e os profetas.

Elizabeth Taylor (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 09 de outubro de 2017)
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Nota do médium: Quem infantilmente achar que a
querida Liz Taylor está “pegando pesado” demais pela
sua mensagem acima, basta passar as vistas nos
telejornais de nosso país e verá por si mesmo que ela
nada mais faz do que nos rogar encarecidamente pela
nossa própria reforma moral, desejando de nós que
salvemos o Mundo a partir de nós mesmos.
Ela ainda nos acrescenta: “Você mesmo, Vivaldo,
sabe muito bem o quanto nos dói o coração falar aos
encarnados sobre as ocorrências futuras, ou possíveis
ocorrências futuras, quando isso pode causar dor e
mais abatimento aos nossos irmãos da Terra, mas não
temos outra alternativa para tratar de assuntos tão
graves que não seja por meio da sinceridade, pelo
menos de uma sinceridade que não machuque ainda
mais os corações que tanto amamos e deixamos para
trás pela desencarnação, já que sentimos que os
homens materiais já estão bem mais acessíveis à nossa
palavra, que sempre deve ser tomada em forma de
carinhosa advertência, visto que o alerta já tem sido
dado desde os tempos recuados da vida profética dos
judeus, sem contar as palavras luminosas do Divino
Amigo de Nazaré. Façamos uma reflexão sobre a nossa
atual condição psicológica, e veremos que somente por
uma vontade firme seremos capazes de transformar
violência em verdadeira paz.”
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__________Fess Parker__________

Fess Elisha Parker, Jr. ( Forth Worth, Texas, 16 de
Agosto de 1924 - Santa Ynez, Califórnia, 18 de Março de 2010) foi
um ator norte-americano bastante conhecido na década de
1950 por interpretar Davy Crockett e principalmente como Daniel
Boone (já nos idos de 1960).
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fess_Parker
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CAPÍTULO # 3

Ainda Bem
É mesmo de assustar a maneira pela qual vemos
os Espíritos menos adiantados que nós!...
Geralmente, somos tomados por uma vertigem
que traz ao nosso corpo espiritual uma frieza como
se estivéssemos sendo atingidos por um aicebergue
de constituição mental profundamente aguda,
fazendo valer aquela advertência evangélica, em
Mateus 23:30:
“e dizeis: Se estivéssemos vivendo nos dias de
nossos pais, não seriamos cúmplices no
sangue dos profetas.”
Precisamos compreender que quando vamos ao
Mundo Material não é somente para curtirmos uma
boa praia, um churrasco suculento, uma cerveja
gelada, ou um passeio campestre na companhia
solitária de nossa alma amada!...
É bem verdade, que tudo isso poderá ser feito por
uma maneira que não escapemos do bom senso,
abstração feita da carne e da bebida alcoólica, que
nos fazem mais mal do que bem, embora tenhamos
que reconhecer que tirar essas coisas do cardápio
humano, pelo menos por enquanto, seria o
mesmo que aterrar todos os canaviais da Terra e
queimar todas as suas videiras somente acreditando
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que isso nos levaria a evitar o vício pestilento da
bebida, quanto elevar os rebanhos terrenos a
condição
de
pérolas
maravilhosas
crendo
infantilmente que por isso não tocaríamos neles
senão para lhes observar a beleza natural, e por
estas pequenas razões somos favoráveis que
fumem, que bebam, e que mastiguem as carnes
animais enquanto não consigam aceitar uma vida
humana mais devotada aos princípios do Evangelho,
que nos orienta a deixar o ouro da Terra pelos
verdadeiros tesouros do Céu.

Nos encontramos num dilema: largamos o
passado sombrio dos nossos vícios, morais e
materiais, sem recaidas, e passamos a viver uma
nova experiência cheia de encantos e belezas
espirituais, sem que isso signifique que nos
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transformemos a toque de caixa em puros anjos
celestiais, ou devemos continuar como temos sido
até aqui, adornados pelos inúmeros sentidos
materiais,
corrompendo
corações
e
sendo
corrompidos, até o esgotamento total?!...
Ainda bem que estamos nos dando a
oportunidade de conhecer o Espiritismo, botando de
lado o nosso medo “do Desconhecido” e varando a
meridiana luz do pensamento Kardequiano, já
procurando nos distanciar daquela vida sem graça
de sempre e passando a valorizar o que realmente
tem valor, quando a nossa frente somente vemos
líricas estrelas de paz e alegria que haverão de nos
efeitar a alma pelo Futuro Sem Fim porque já
sabemos, e vivamente reconhecemos, que somente
com Jesus, o Mestre e Senhor Supremo da Vida na
Terra, poderemos nos sentir seguros, numa Eterna
Parceria entre nós mesmos e Ele, que faz com que
nos sintamos realmente seres amorosos, pois
ninguém mais no mundo nos dá essa sensação de
certeza: a de que podemos amar e sermos
amados como Ele nos amou.
Que Deus abençoe a cada um de nós, seus filhos
em busca da verdadeira felicidade.

Fess Parker (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 10 de outubro de 2017)
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___________Arrelia___________

Waldemar Seyssel, mais conhecido como Arrelia, (Jaguariaíva, 31
de dezembro de 1905 — 23 de maio de 2005) foi
um ator, humorista e palhaço brasileiro. Trabalhou em alguns filmes
como ator, sem se caracterizar de palhaço: Suzana e o
Presidente (1951) e Modelo 19 (1950).
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arrelia

54

Ed. e-book:
2017

Livro # 55: “Marchemos para o Mundo Maior” – Espírito Neio Lúcio/Vivaldo Filho

CAPÍTULO # 4

Gente de Bem
É de partir o coração da gente, ver os nossos
irmãos terrenos se debaterem uns contra os
outros!...
Não, não estamos falando de guerras e
morticínios militares, mas de uma situação que vem
se abatendo sobre a vida humana a um bom tempo,
ou seja, estou me referindo aos relacionamentos
afetivos entre homens e mulheres, que inicialmente
foram criados por Deus para se unirem numa
comunhão santa e pacífica, mas que por enquanto
se consagram a uma ferrenha luta como se fossem
feras assassinas...
Reconhecemos o lado mais fraco, ou o lado mais
delicado da mulher, este bendito tesouro da Vida de
Deus, mas não podemos somente colocar a
carapuça da cabeça dos homens, ainda tão infantis,
crendo que com força e a agressividade poderão
deter a partida daquela que o Senhor colocou sob a
sua responsabilidade para que pudesse não
somente amar, mas também cuidar com o zelo dos
anjos celestes, pois que todas elas, sem exceção,
são verdadeiras princesas da luz divina...
Embora, tenhamos que reconhecer que nos dias
de hoje, infelizmente, há muitas mulheres que mais
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se assemelham à bestas criminosas, apesar de
ainda assim lhes rendermos toda a graça do mundo
por existirem para nós (risos)...

Não estamos aqui procurando acusar nem os
homens e nem as mulheres, pois todos merecem o
nosso carinho e zelo perante a Eternidade, quando
sabemos que já na Vida Infinita muitas pessoas, em
roupagem feminina ou masculina, podem vim a se
transformar em verdadeiras monstruosidades,
mesmo que seja somente para entreter e receber os
aplausos de uma platéia diversa e múltipla nos
grandes teatros do Mundo Maior, já que o Universo
nos dá possibilidades perpétuas de conhecer e nos
instruir!..
O Caso aqui, é o de recordarmos e nos
insurgirmos diante de tanta violência e tanta
desunião, pela Doce Mensagem de Jesus, que nos
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pede para nos amarmos uns aos outros como
Ele nos amou, criando em cada um de nós a
certeza de que realmente somos importantes
uns para os outros, independentemente de
estarmos atualmente utilizando-nos de uma
roupagem carnal na morfologia feminina ou
masculina, mesmo porque se hoje estamos homem
na Terra quem sabe se ao desencarnar chegaremos
do Lado Espiritual na forma feminina?!...
O carma também tem dessas coisas, meus
filhos!...(Risos).
Valerá à pena trazer
lembrança do Evangelho:

novamente

esta

bela

_______________

“Conhece-se a arvore pelos seus frutos.”
O Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec: Capítulo XXI
– Haverá falsos cristos e falsos profetas – itens 1 a 3 –
Conhece-se a árvore pelo fruto.

_______________
Sejamos homens ou mulheres: jovens, maduros,
ou idosos, antes de assumirmos qualquer
compromisso vejamos bem se o parceiro ou a
parceira sob a nossa atenção é gente realmente do
Bem.

Arrelia (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 11 de outubro de 2017)
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Nota do médium: O querido Palhaço Arrelia ainda
nos lembra que essa mensagem de Jesus serve para
todas as nossas ações na vida material e espiritual
diante uns dos outros, levando em consideração que os
bens materiais não devem jamais tomarem espaço em
nossas ações atitudes do coração.
Sejamos antes de tudo pessoas simples e humildes,
mansas e pacificas, procurando sempre incorporar em
nossa vida íntima a gloriosa e benéfica mensagem
Cristã.

Ele ainda faz força e nos pede que estudemos o
precioso livro: LIBERTAÇÃO, de André Luiz (por Chico
Xavier/FEB).
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__________Howard Kell__________

Howard Keel (13 de abril de 1919 – 7 de novembro de 2004) foi
um ator e cantor norte-americano.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Howard_Keel
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CAPÍTULO # 5

Gente do Mal
Toda vez que voltamos ao plano material para
falar sobre as ocorrências que mais afligem os seres
humanos, vamos tendo que tomar um ou outro gole
de água bem geladinha, para dar brilho às nossas
cordas vocais, embora isso possa parecer que
estejamos nos insurgindo contra as normas da
fonética, mas por aqui as coisas se apresentam um
pouco diferente como ocorre na Terra, e um
exemplo muito claro são as flutuações vulcânicas,
que ao invés de expelir e larvar detritos químicos
diversos “para cima”, vão sendo sugadas cada vez
mais para o centro da vida planetária, sem deixar
qualquer vestígio de sua ação nefasta na orbita de
nossa Vida Espiritual, pois a nossa condição mental,
moral mesmo, interdita qualquer manifestação
estranha por causa de nossos ideais e dos nossos
interesses!...
Por aqui, temos também os que pensam com
agressividade, se assim podemos caracterizar os
sentimentos discordantes dos Espíritos Superiores,
e os que sentem com paixão arrasadora, mas por
valer-nos da boa intenção sempre estamos a ser
penalizados de maneira muito discreta pela Lei de
Ação e Reação...
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Afinal de contas, somos Seres do Bem e não
Gente do Mal.

Se podemos dar algum aconselhamento aos
nossos irmãos planetários para que possam
melhorar as suas vidas, sem que isso impeça-os de
serem vocês mesmos, podemos dizer:
Estudem Allan Kardec, sintam o Cristo, e vivam
com Chico Xavier, procurando operar em seus
corações uma transformação, mesmo que lenta e
gradual, mas que seja corrente, deixando para
trás o passado de sombras, para que a luz do Bem
se converta em claridade para todos.

Howard Kell (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 11 de outubro de 2017)
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Nota do médium: A Vida Espiritual tem suas
características próprias, que mais se assemelham às
imagens dos filmes de ficção científica que assistimos
por aqui, ou antes, nós encarnados é que palidamente
já vivemos como os Espíritos, se bem que, para mim
mesmo, a Vida Espírita tem se manifestado como uma
realidade absolutamente atual, pois vejo os
Espíritos de valores morais diversos quanto a Natureza
deles, particularmente as que dizem respeito aos
Mundos Inferiores, quando aí me deparo com situações
clarividentes tão desconcertantes quanto terríveis.
Ainda por esta semana, quando eu me encontrava
deitado
em
minha
cama
descansando,
mas
absolutamente desperto, lúcido, pensando “na
dureza de minha vida de médium” e pedindo a Jesus se
ele poderia me levar de VOLTA para Lá, para que eu
pudesse ficar mais tranqüilo e viver uma vida de
verdadeira paz, “no de leite do Céu”, vi se abrir bem a
minha frente um Mundo Obscuro onde mais havia
trevas do que Luz...
Tudo muito real, poderia até afirmar: físico.
Pensei logo: “Meu Deus! Eu quero ir para o Mundo
Maior e não para os Umbrais!...”
Quando, ao mesmo tempo em que via lá na frente,
após as densas e horrendas trevas, vultos de
Claridades Maior!!!
Ouvi uma voz sussurrar aos meus ouvidos materiais:
“Para se chegar na luz tem de primeiro cortar caminho
pelas sombras.”
Aquele seria o caminho que eu deveria percorrer para
alcançar a Vida Espiritual Superior, ou seja, um
ambiente hostil e selvagem até as suas entranhas.
Então, desisti de pedir para desencarnar por agora,
(risos), procurando manter o meu pobre Espírito firme
dentro do meu insignificante corpo fisiológico.
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___________Bill Bixby___________

Wilfred Bailey Everett "Bill" Bixby III (San Francisco, 22 de Janeiro de 1934 – Century
City, 21 de Novembro de 1993) foi um ator, diretor, produtor executivo e apresentador de
televisão americano.
Entre muitos outros trabalhos que fez em seus mais de trinta anos de carreira, ele ficou
muito conhecido no Brasil quando protagonizou a série de televisão O Incrível Hulk,
exibida originalmente entre 1978 e 1982, em que atuou e produziu.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bill_Bixby
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CAPÍTULO # 6

Vida Espiritual
De que maneira poderíamos fortalecer a imagem
que os nossos amigos da Terra fazem do Mundo
Espiritual, sim, pois se é a mais pura verdade que
muitos se encontram na escuridão suprema do
desconhecimento da Vida Espiritual, há os que pela
bondade de Deus já sabem muitas coisas sobre a
vida dos encarnados após a perda do corpo material
pela morte...
Nada por aqui é definitivo, todos nós que
transitamos pela Pátria Maior estamos sujeitos a
mudanças, seja no comportamento como nas
feições, tudo obedecendo a uma lei inexpugnável de
Ação e Reação comandada pelo Coração de Deus,
que nos liga a Ele por filiação perene...
Estamos nos ajustando gradativamente a
situações que para muitos de nós, também, se
apresentam inéditas, e até difíceis de serem
absorvidas
pela
nossa,
ainda,
acanhada
mentalidade humana...
Claro, continuamos tão humanos quanto antes,
embora as condições fisiológicas sejam mais
aperfeiçoadas, o que nos capacita a realizar
determinadas façanhas no campo muito vasto do
psiquismo por meio de uma mediunidade mais
apurada, mas tudo de maneira muito natural, sem
grandes ou graves sobressaltos, mas absolutamente
maravilhosos, pois por mais que possam se
apresentar como realizações naturais de nossas
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almas sempre nos tocam profundamente o coração,
visto que na Vida com Deus tudo realmente é paz e
alegria, e nada mais comovente para nós, Espíritos
desencarnados, verificarmos o quanto estamos

Marchando para o Mundo Maior!...

Um ponto curioso de nossos estudos na Vida Mais
Alta é o de sempre termos de estar dispostos a
encarar a vida espiritual pelo angulo da nossa
associação divina com as demais espécies
humanas, ou não, dos infindáveis Universos
Paralelos, passando a compreender, mesmo que a
custa de muitas dores morais, que a beleza se
expressa de maneira muito diversa da que temos
nos acostumado e aceitado durante as nossas
estadas no Plano Terra, por assim dizer, verificando
que se para nós um linda rosa pode nos encantar o
coração, em algum outro planeta poderá causar um
grave descontrole cardiaco e oferecer aos seus
habitantes uma morte tão evaziva quanto as que
vemos ocorrer no Orbe planetário.
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Eu mesmo já pude ir em outros planetas fora do
nosso sistema solar, quando pude testemunhar o
quanto somos seres horrendos para determinadas
criaturas que lá habitam, chegando ao ponto de eu
ter que usar mascaras apropriadas ao seu
mundo, não somente para me defender dos gazes
de sua atmosfera quanto para lhes salvar da minha
feiura perpétua... (risos).
Nada contra os que desejam casar com a branca
de neve ou com a gata borralheira, mas seria muito
bom para todos se já começassemos a olhar para as
demais pessoas com um olhar mais profundo,
procurando ver nelas o que elas realmente tem de
bom, e não apenas o que elas tem de belo.
Que a nossa meta continue sendo a do Amai-vos
e Instrui-vos segundo o principio do Espiritismo,
que nos retira da cegueira do materialismo e nos
abre o Espírito na direção da Vida Perfeita com
Deus, fazendo nos ver uns aos outros como seres
irmãos, e cumplices de um mesmo destino: o da
Eternidade.
Assim seja.

Bill Bixby (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 11 de outubro de 2017)
Nota do médium: Está evidente, pelo menos para
aqueles que já estudam pelo Espiritismo, que o querido
Bill aqui não trata apenas do Mundo Espiritual como o
conhecemos, ou seja, de uma maneira um tanto
limitada, mas nos fazendo crer que o Universo se
estende e se expande ao infinito, como já é matéria de
estudo por parte de consagradas Academias do Mundo
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Material, mesmo porque André Luiz, por intermédio de
Chico Xavier, já nos trouxe a informação de que a Terra
é composta por sete (7) Esferas Espirituais e outras
sub-esferas, ou Dimensões, com isso deixando-nos
evidenciado que o Plano Espiritual é algo que em
praticamente nada foi desvendado pelos Espíritos que
nos trazem informações a seu respeito, já que nem eles
mesmos devem conhecer em sua totalidade, mesmo as
faixas dimensionais da Terra, que são outros Universos
ilimitados e desconhecidos.
De minha pobre parte mediúnica, posso garantir que
as informações de Chico Xavier são algo que merece o
nosso total apoio, quando tenho visualizado pela minha
vidência mediúnica, e até mesmo pela clarividência e
efeitos físicos, sítios espirituais de absoluta realidade
física, quando posso mesmo até tocar-lhes a natureza
e a essência astral, seja em relação aos Espíritos dos
mortos, propriamente dito, quanto à sua Natureza,
superior ou inferior, que se arroja diante de mim, por
sobre mim, e por intermédio de mim mesmo, com a
realidade mais absoluta que posso verificar.

O Querido Bill pede-nos para estudarmos o grande
livro: CARTAS DE UMA MORTA, por Maria João de
Deus (por Chico Xavier/da Editora LAKE).
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__________Greta Garbo__________

Há 25 anos morreu, protegida pelo anonimato que escolheu durante quase meio século,
Greta Garbo, que continua a ser uma das mais enigmáticas e belas atrizes de Hollywood.
Em 15 de abril de 1990 morreu em Nova York, aos 84 anos, Greta Lovisa Gustafsson, a
"esfinge sueca" que se aposentou do mundo do cinema com apenas 36 anos, quando era
a atriz mais bem paga de Hollywood, para fugir de uma vida pública que, segundo muitos,
sempre a aborreceu.
http://g1.globo.com/pop-arte/cinema/noticia/2015/04/greta-garbo-permanece-uma-atrizenigmatica-25-anos-apos-sua-morte.html
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CAPÍTULO # 7

Feliz Morada
Por mais que falemos aos nossos irmãos da Terra
sempre temos mais alguma coisa para dizer,
mesmo que a primeira vista possa parecer
repetitiva, mas o certo é que cada palavra de luz
que depositemos no coração dos seres sediados na
vida material será sempre uma esperança nova
a lhes brotar no coração!...
Não que estejamos somente insistindo neste ou
naquele ponto, quando na verdade sabemos muito
bem que todos os pontos que são colocados pelos
Mensageiros Divinos, abstração feita de minha alma
rastejante, são como jóias preciosas do coração de
Jesus, que sempre espera de seus Agentes da Vida
Maior o máximo que possam realizar em nome da
Caridade.
Da nossa Morada Feliz somos capazes de
visualizar a experiência humana de um só golpe, já
que a vida material é muito limitada e restrita
espacialmente ao campo físico, pelo menos em
linhas gerais, pois se desejarmos haveremos de
localizar outras regiões do pensamento humano
que tem haver com a vida material, embora esteja
um pouco além dos seus olhares, e naturalmente
dos seus seis sentidos, mas sempre obedecendo ao
dispositivo do bom senso e da racionalidade, já que
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da mesma maneira como ocorre com os seus
adestrados médiuns videntes, aqui, nesta nossa
Feliz Morada, também tomamos os devidos
cuidados para que não avancemos mais do que seja
necessário e possível, já que as surpresas da visão
à distância poderão não ser tão agradáveis como
gostaríamos que fosse!... (Risos)...

Por isso, meus amigos queridos! Nada de
perdermos o precioso tempo com o que não
interesse a nossa Evolução, pois toda vez que
paramos diante de um acontecimento “festivo” da
Terra é bem provável que venhamos a perder
longos anos de Vida Espiritual.

Greta Garbo (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 11 de outubro de 2017)
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Nota do médium: À proporção que íamos lhe
psicografando a mensagem acima, íamos tendo a nítida
impressão de que poderíamos lhe devassar a mente e
descortinar determinados aspectos de seu pensamento,
já que assim Greta nos sinalizava, entretanto preferi
continuar o nosso serviço mediúnico da maneira mais
simples possível, sem grandes sobressaltos no campo
muito complexo e apaixonante da Clarividência, tal qual
ela mesma exemplificou em sua carta que acabamos de
receber com o coração apaixonado pela sua presença
espiritual envolvente e marcante, tal a beleza de seu
Espírito iluminado e amigo.

Ela acrescenta: “Preferimos deixar o nosso médium
tranqüilo, sem que ele tivesse a necessidade, mesmo
que muito sadia e natural no campo especialíssimo da
mediunidade, de adentrar de maneira mais ostensiva o
nosso próprio campo mental, embora as nossas
irradiações magnéticas já que deixasse com um déjà
vu sobre o que desejávamos falar e transmitir
visualmente, pelo menos neste momento, já que o
nosso desejo é o de falar mais e mostrar mais.”
E assim se deu o seu novo contato comigo.
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__________Roger Moore__________

Sir Roger George Moore, KBE (Londres, 14 de outubro de 1927 —
Crans-Montana, 23 de maio de 2017) foi um ator britânico, célebre
por interpretar o agente secreto britânico James Bond por sete
vezes no cinema. Foi, desde 1991 até à sua morte, embaixador
do UNICEF, e por suas ações humanitárias, foi condecorado, em
1999, como Cavaleiro do Império Britânico.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Roger_Moore
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CAPÍTULO # 8

Termômetro
Nossa capacidade de avançar seguindo sempre
pelos caminhos mais seguros:
- Da gentileza.
- Da paciência.
- Da solidariedade.
- Da honestidade.
- Do sorriso farto e contagiante.
Será sempre um termômetro para que os
Agentes da Luz venham dos Confins do Universo na
direção de nossas próprias necessidades, pois não
podemos compreender uma assistência do Mundo
Maior em nosso benefício que não seja por meio de
um dispositivo justo de permuta...
- Quando amamos, somos amados.
- Quando ofertamos ajuda, somos ajudados.
- Quando fazemos alguém feliz, alguma pessoa no
Invisível, tão gente quanto nós mesmos, há de nos
alegrar a vida por gestos de honestidade,
solidariedade, paciência, e de gentileza, mesmo que
de nossa parte apenas tivéssemos jogado sobre a
vida de alguém nada mais que algumas poucas
gramas de felicidade...
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Para Deus, que é o Nosso Provedor Divino, não há
como nos festejar a vida (nossa!) senão quando
sinceramente tivermos contribuído com Ele para o
embelezamento da sua Vida Perfeita, que por
enquanto somente podemos acessá-la por meio da
imaginação!...

Então, meus amigos, procuremos pensar
somente em coisas boas e úteis para a nossa Vida
Futura, tomando sempre a dianteira dos Bons
Espíritos, que esperam de nós imaginemos que
podemos ser realmente bons, desde hoje, já que
no Plano Espiritual, mais do que na Terra, a
imaginação exerce um poder fundamental em
nossas ações de cada momento.

Roger Moore (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 11 de outubro de 2017)
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Nota do médium: Vejamos que estas mensagens
vão sendo apresentadas pelos nossos Amigos
Espirituais, como se estivessem sendo produzidas em
seqüência artesanal, pois desde um pouco atrás tenho
observado que vejo e observo os seus pensamentos de
maneira intuitiva, como se eles mesmos apenas
estivessem desejando que eu “imaginasse” e não
fatalmente enxergasse o que trazem em suas mentes,
não por falta de interesse deles, que sempre estão
dispostos a trabalhar e ensinar, mas por conta mesmo
do meu quase esgotamento físico e mental decorrente
do muito serviço mediúnico e quase nenhum repouso,
pelo menos um repouso prolongado, no decorrer destes
últimos cinco (5) anos de labor na psicografia,
propriamente dita, isto desde a minha separação
conjugal em junho de 2012, quando em verdade eles,
os Agentes da 9ª. Esfera Espiritual da Terra,
passaram a me orientar de mais perto no campo
delicioso da recepção de livros mediúnicos.

Que Deus seja louvado sempre.
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_______Agnes Moorehead_______

Agnes Robertson Moorehead (Clinton, 6 de dezembro de 1900 —
Rochester, 30 de abril de 1974) foi uma atriznorte-americana.
Popularizou-se no mundo todo a partir de 1964, quando viveu a
engraçada e malévola Endora no seriado "A Feiticeira".
Formou-se com louvor em ciências, foi Ph.D em literatura, mas o negócio
dela era mesmo o show business. Mudou-se com a família para St.
Louis e, a partir do final dos anos 1920, começou a se apresentar em
óperas cômicas e espetáculos de vaudeville, até que começou a fazer
rádio-novelas.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agnes_Moorehead
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CAPÍTULO # 9

Mesmo Assim
A nossa marcha para o Mais Alto será sempre
cheia de surpresas, muitas vezes boas, mas com
certeza mais vezes ainda carregada:
- De más notícias.
- De solavancos.
- De desajustes.
- De encrencas.
- De sofrimentos.
- De dores, decepções, e lágrimas.

Agnes como Endora, em “A Feiticeira”.
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Mesmo
assim,
sempre
valerá
a
pena
desconsiderarmos todo o mau que venha a recair
sobre nós, venha de onde ele vinher, e ofereça-nos
o que for,
pois todos os tesouros do mundo,
mesmo que tenha a recomendação de um coração
bondoso, nunca será maior que a nossa Felicidade
no Céu, principalmente quando já pressentimos este
maravilhoso Mundo Maior pelas palavras de Jesus,
ao nos afirmar: somos luz e somos deuses,
colocando-nos na mesma condição de divindade que
Ele, para que não nos faltasse a fé numa vida
melhor!... Já que a vida terrena só vale mesmo
pela força que fazemos para promovermos a paz e a
alegria entre todos, sem que pesemos se isso nos
dará algum lucro financeiro.
A verdadeira felicidade, meus irmãos terrenos,
não se compra com o ouro da Terra, mas com a
alegria que depositamos no coração e na alma
daqueles que buscam por um auxilio, seja em forma
de alimento, de rémedio, de um lar acolhedor, ou
mesmo por um simples beijo e um abraço.
Por esta razão, ficamos a pensar o que seria de
nós sem a vantagem do Evangelho em nossas
existências, que nos dá a certeza da chegada aos
Céus sem que, ainda, tenhamos partido da Terra.

Agnes Moorehead (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 11 de outubro de 2017)
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Nota do médium: Como temos dito, este gracioso
Espírito feminino vem me acompanhando já há algum
tempo, pelo menos desde que eu dei inicio à recepção
das mensagens desses grandes Espíritos da 9ª. Esfera
Espiritual da Terra, o que tem me deixado não
apenas confiante em sua deliciosa assistência, como
imensamente feliz por ser seu fã desde que eu era
criança, quando eu assistia encantado a série norteamericana de televisão dos anos 1960: “A Feiticeira”,
a qual me traz sempre alegres recordações.

Ela me demonstra ser uma mulher-Espírito muito
meiga e doce em sua maneira de se expressar, com um
coração amoroso e romântico, embora esta não tenha
sido a sua característica emotiva mais marcante em sua
ultima existência entre nós, segundo ela: mais
pragmática.
Seu sorriso me faz sentir apaixonado (risos), já que
ela trás em seu Espírito o amor que todos nós
sonhamos aqui na Terra, pelo menos os que realmente
buscam pela mulher sincera e dedicada.
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_______Martin Luther King_______

Martin Luther King Jr. (Atlanta, 15 de janeiro de 1929 — Memphis, 4 de
abril de 1968) foi um pastor protestante e ativista político estadunidense.
Tornou-se um dos mais importantes líderes do movimento dos direitos civis dos
negros nos Estados Unidos, e no mundo, com uma campanha de não
violência e de amor ao próximo.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King_Jr.
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CAPÍTULO # 10

O Evangelho
Estamos sempre à cata de novidades do Mundo
Maior que possam nos assegurar a mente um
percentual de certeza em relação à nossa vida
futura, até que finalmente nos deparamos com a
maior delas: O EVANGELHO.
Não estamos querendo dizer que a cultura quanto
as artes, a sabedoria quanto a inteligência não
sejam importantes dentro desse maravilhoso
concerto de Evolução Infinita, porém não devemos
deixar de apreender que para encontrar a nossa
verdadeira pacificação interior o que mais será
levado em conta pela Economia Divina terá sido as
ofertas de bondade que o nosso coração tiver
depositado na vida dos que, lamentavelmente,
padecem no esquecimento do mundo:
- Tristonhos.
- Melancólicos.
- Alquebrados.
- Famintos.
- Doentes.
- Esquecidos.
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Enfim, completamente desesperados por verem
que nada do que falem ou afirmem tem sido
suficiente para inflamar as almas dos “felizes da
Terra”, estes, embebidos pela migalha de alegria
que a experiência humana lhes proporcionou para
que fossem testados em sua resistência contra
o orgulho e o egoísmo que sempre estão à
espreita dos espíritos dementados da esfera carnal,
todos se crendo maiores que Deus, ou antes:
achando que o Senhor da Vida tem o maior prazer
em lhes oferecer luxo e regalias em detrimento
das demais criaturas, também Seus filhos.

Nos socorramos do EVANGELHO DE JESUS para
sabermos lidar com os convites do mal,
assegurando-nos resistência por meio da Caridade.

Martin Luther King, Jr. (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 12 de outubro de 2017)
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Nota do médium: O querido Luther King pede-nos
que dediquemos esta sua singela mensagem ao DIA
DAS CRIANÇAS, lembrando ele que: “A Reencarnação
é porta abençoada para o nosso crescimento, quando
na fase infantil de nossas vidas se encontram os
dispositivos mentais mais acessíveis para um
recomeço brilhante e cheio de esperança.”
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FIM DA PRIMEIRA PARTE
DO LIVRO

Pelos Espíritos
Neio Lúcio & Elvis Presley
Com Espíritos Amigos
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SEGUNDA PARTE

A Caminho do Mundo Maior

Com os seus Autores
__________

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha & Chico
Xavier, surpreende-nos pela riqueza de detalhes fotográficos (desenhados
pela querida médium mineira, que fora sobrinha do grande Eurípedes
Barsanulfo) do Espaço Geográfico Espiritual do nosso orbe planetário.
Trazendo do Plano Espiritual, de onde, na sua generalidade, eles residem e
trabalham, da referida 9ª. Esfera Espiritual da Terra: Arte em geral ou
Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica obra: “CIDADE NO ALÉM”,
pelos Espíritos André Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de Heigorina
Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora IDE, Araras/SP, com 1ª. Edição: 1983).
A Cidade Espiritual São Salvador, dos Níveis Superiores da Terra, está
localizada na 9ª. Esfera, numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico
apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, que nasceu e reside atualmente
na Cidade de São Salvador terrena, no estado da Bahia, Brasil, já que todo o
projeto de Revelações Espirituais em torno de suas Vidas Sucessivas, e de outras
tantas pessoas do seu conhecimento, ou não, invariavelmente, por força mesmo da
natureza totalmente transcendental do projeto inicial, estarem anexados ao número
nove (9), referente ao mês (9) de setembro do ano de 2012, quando o nosso
pupilo mediúnico concluiu o livro “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, já debatido
nas demais obras de sua lavra psicográfica, que foi produzido em homenagem ao livro
“VOLTEI”, pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB).
Texto extraído da obra “LUZ A FRENTE”, assinado pelos Espíritos
André Luiz/Hernani G. Andrade: Atualizado por Santa Brígida da Suécia.

85

Ed. e-book:
2017

Livro # 55: “Marchemos para o Mundo Maior” – Espírito Neio Lúcio/Vivaldo Filho

_______SÃO LUIS IX

Nos Céus da Gália

CARLOS A. BACCELLI
______________________
“A missão do espiritismo é a de combater a
incredulidade pela evidencia dos fatos, de levar a
Deus àqueles que o desconhecem, de provar o futuro
àqueles que não acreditam em nada.“
Da Revue Spirite, 1864, p. 198, pela Biografia de Allan Kardec,
pág. 168, por Henri Sausse, 1ª. edição brasileira, Companhia Editora
Nacional, 2015. (O destaque na Revue Spirite é nosso).

______________________
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Cada vez que voltamos a nos debruçar sobre o
estudo deste intrigante esquema de Revelações
Transcendentais que demonstram e asseguram a
Mecânica Matemática Divina, vamos observando
de maneira absolutamente racional o controle
conseqüente e universal da “Numerologia
Espírita”, que é também Obra de Deus, pela
Terceira Revelação por meio de Allan Kardec e
Chico Xavier, quanto na Bíblia Sagrada (Antigo e
Novo Testamento), com uma particular atenção em
sua Tradução Brasileira, que vem apresentando aos
investigadores sérios e bem intencionados como o
Poder do Criador se dissemina, matematicamente
falando, por meio das ações humanas quanto em
suas manifestações mediúnico-literárias.

Embora inúmeros elementos matemáticos dentro
da literatura espírita sobre a VOLTA de São Luis
IX já terem sido devidamente Decodificados pela
Nova Ciência da “Numerologia Espírita”,
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precisamos dar prosseguimento ao nosso serviço,
pois enquanto o nosso amigo Vivaldo Filho (São
Luis IX) se dispuser a trabalhar e a servir
humildemente conosco, sob a nossa assistência,
sempre em nome do Cristo Amado, vamos
oferecendo a ele meios psíquicos de cumprir com a
sua tarefa, já que, enquanto outros irmãos de
crença espírita não se apresentam para esta tarefa,
cabe a ele mesmo nos dar condições de boa
vontade e perseverança para que o Mundo Espiritual
Superior triunfe sobre a preguiça e a má vontade
humana, quando sabemos que para que um
estudo como este se concretize no solo da
Terra há de necessitarmos de anos e anos de
observação e pesquisa em completa dedicação dos
que por ele venham a se apaixonar.

Aqui, como temos dito incansáveis vezes, é a
Reencarnação e a Mediunidade que estão sob o
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nosso foco, exigindo de cada um dos seus
investigadores a atenção necessária para o que de
novo (ou quase novo!) estamos ditando do Lado de
Cá da Vida.
_________________
Procuraremos traçar mais um roteiro, mesmo que
apresentado de maneira muito particular, para que
continue ficando evidente a forma metemáticadoutrinária mais adequada e essencialmente
correta de análise e confirmação pela Numerologia
Espírita, como foi preferida pelos Agentes da Luz,
sem nos esquecermos que desde os tempos
recuados da vida humana na Terra o Senhor
Supremo do Mundo, Jesus Cristo, vem inserindo no
contexto cultural e religioso das sociedades os seus
Sinais & Códigos Secretos de Deus, e por isso
mesmo, como tem sido observado pelos guias do
Espiritismo, o foco de nossa atenção deixará de ser
tão somente a figura magnífica de São Luis IX
(Vivaldo Filho) pelo farto e precioso material já
apresentado em seus mais de cinqüenta (50) livros
anteriores, procurando nos centrar também nas
figuras de Allan Kardec, Chico Xavier, e do Mestre
Jesus Cristo, quanto da participação de algum
convidado em especial, apenas tomando o cuidado
de sempre em mente: que São Luis IX (Vivaldo
Filho) continua sendo e sempre será o epicentro
fundamental desta muito intrigante, envolvente, e
laboriosa Revelação Divina, pelos motivos que já
foram largamente apresentados pelos seus Guias da
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Vida Maior desde a obra original que nos revela a
santidade da Matemática de Deus: “SÃO LUIS
IX – O Apóstolo Espiritual da Codificação Espírita”,
a partir dos seus números-chaves, ou números
fundamentais:

4, 7, 8, 9, 10 e 17.
Orientando os nossos passos sobre a forma mais
adequada de aferir ou decifrar os códigos secretos
deixados pelos Espíritos do Senhor na literatura do
Espiritismo, quanto da Bíblia Sagrada (Tradução
Brasileira), conformando a nossa metodologia com o
caráter da literatura em investigação, mas sem
perder a essencialidade da proposta original.

_____________

São Luis & Vivaldo Filho: Duas almas, mas um só Espírito.

_____________
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Uma vez tendo feito esta pequena, mas
necessária, Introdução, deleitemo-nos no valioso
serviço realizado pelo eminente escritor e médium
espírita uberabense: Dr. Carlos A. Baccelli, ao
produzir psicograficamente o seu precioso e muito
sugestivo: “NOS CÉUS DA GÁLIA”, por Irmão
José, pela LEEPP, aqui estudado por nós em sua 1ª.
edição de janeiro de 2013:

Desta vez concentraremos as nossas energias no
Capítulo 10, que como já é do nosso conhecimento
representa o dia (10) do nascimento de Vivaldo
Filho (São Luis IX), não somente pela sua natural
correspondência com esta data marcante na atual
encarnação do Espírito São Luis, mas pelos motivos
aritméticos que dizem respeito a composição desde
livro do Baccelli, já que ai, neste enigmático
capítulo, o Irmão José cita pela primeira vez o
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nome/identidade futuro de São Luis (com IX),
absolutamente que nos oferecendo material
suficiente para que viéssemos a valorizar a
“Numerologia Espírita”, como tem sido apresentada
por Vivaldo Filho (São Luis IX):

À página 125, Luís (com IX)
- O nome “Luís” (com IX), São Luis de França,
que foi o presidente espiritual da “Sociedade
Espírita de Paris”, fundada pelo codificador: dentro
do texto corrido – do seu começo para o final –
desta página # 125 do “Nos Céus da Gália”, 1ª.
edição, cai sobre a palavra de # 45.
Quando:
- 4 + 5 = 9.
Uma vez somando esse # 9 + 1 + 2 + 5 (do #
da página 125) = 17.
Temos o mesmo que:

- 10: O exato dia (10) do nascimento de
Vivaldo Filho (São Luis IX).
- 7: O exato mês (7) de julho do nascimento
de Vivaldo Filho (São Luis IX).

_____________
CONFIRMANDO A REALEZA ESPIRITUAL DA
NOVA CIÊNCIA ESPÍRITA DOS
NÚMEROS SECRETOS DE DEUS.
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__________________
“10 por causa da lei, 7 por causa do Espírito. A

forma septenária é por causa da perfeição que se
celebra nos dons do Espírito Santo. Descansará diz o santo profeta Isaías - sobre ele, o Espírito
Santo (Is 11,23) com seus 7 dons. Já a lei tem 10
mandamentos (...). Se ao 10 ajuntarmos o 7, temos
17. E este é o número em que está toda a multidão
dos bem-aventurados.”

– Santo Agostinho
(Sermão 250, em Agostinho, Sermões para Páscoa, trad. de
Antonio Fazendo, Lisboa, Verbo,1974).

__________________
Agora, vejamos o seguinte:

À página 125, Luís (com IX):
- O nome “Luís” (com IX), São Luis de França,
que foi o presidente espiritual da “Sociedade
Espírita de Paris”, fundada pelo codificador: dentro
do texto corrido – somente que do seu final para o
começo da narrativa – desta página # 125 do “Nos
Céus da Gália”, 1ª. edição, cai sobre a palavra de
# 200.
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Poderemos deduzir de duas maneiras diferentes,
que absolutamente nos levarão ao mesmo resultado
– para o estarrecimento de nosso médium-mentor
Vivaldo (risos):
200 + 125 (do # da página 125) = 325.
Teremos:
- 3 + 2 + 5 = 10: O exato dia (10) do

nascimento de Vivaldo Filho (São Luis IX).
- 2 + 5 = 7: O exato mês (7) do nascimento
de Vivaldo Filho (São Luis IX).

_____________
Quando estamos lembrados de que estamos
estudando este enigmático Capítulo 10.

Quando somamos o 2 (do # 200 da
palavra/nome Luís: IX) + 1 + 2 + 5 (do #
da página 125) = 10.

_____________
Já está mais do que comprovado que os Sinais &
Códigos Secretos de Deus se enraíza e se
dissemina por toda a Obra do Espiritismo, pelo
menos naquelas que merecem realmente o valor
devido, pela respeitabilidade dos seus autores
desencarnados e encarnados quanto pela lealdade a
Jesus Cristo por parte dos seus editores e editoras,
e por esta razão sempre será precioso todo o
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cuidado para que não caiamos nas mãos de falsos
profetas, encarnados ou desencarnados, que antes
de qualquer coisa só mesmo pensam em lucrar
financeiramente, ou socialmente, com a Terceira
Revelação, esquecendo-se de que Deus opera e
felicita-nos meio apenas da verdadeira caridade.

_____________
Observemos a decodificação a seguir:
- 45 + 200 (como encontrado inicialmente a partir
da contagem para cima e para baixo do
nome/palavra: Luís – com IX – segundo aparece
mencionado pela sua futura encarnação na Terra)
= 245.
Podemos deduzir com facilidade:
- 2 + 4 = 6.
- 4 + 5 = 9.

Tendo como conclusão

OS ENIGMÁTICOS # 6 & 9:
O mês (6) de junho e o mês (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 ALÉMTÚMULO”, Espíritos Diversos, pela Coordenação
dos Espíritos Elvis Presley & Santa Clara de
Assis, em homenagem ao livro “VOLTEI”, pelo
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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 nos lembrar do titulo de
família: São Luis IX (9) de França.

ESTAMOS DECODIFICANDO O ESPIRITISMO

Pelo Espírito

André Luiz

CONFIRMANDO A REALEZA ESPIRITUAL DA
NOVA CIÊNCIA ESPÍRITA DOS
NÚMEROS SECRETOS DE DEUS.

_____________
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Aguardemos para breve um novo estudo de Neio Lúcio
pelas faculdades mediúnicas de Vivaldo Filho (São
Luis), a partir de “Sinais” & “Códigos” Secretos de
Deus deixados pelos Espíritos Superiores nos livros:
“Instruções Psicofônicas” e “Vozes do Grande
Além” (em edições da FEB).
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_____________
Sempre vamos lembrando aos nossos leitores que
não temos a pretensão de esgotar o assunto, já que
para que isso aconteça outros trabalhadores da
seara espírita, ou investigadores das academias
humanas, deverão nos dar a sua generosa parcela
de contribuição, pois não há fisicamente e
materialmente qualquer condição para que isso
venha a ser feito somente pelo nosso médium e
mentor reencarnado, pois, por mais que ele goste
do serviço e aprecie a nossa doce assistência, fica
impraticável que ele decida sozinho a escalada de
tarefas que dizem respeito à Decodificação do
Espiritismo...
Estamos apenas dando a introdução.
E que Jesus nos guarde de todo pensamento
malévolo em relação ao próximo, visto que a
caridade deve ser sempre o nosso mais caro ideal
cristão.

Neio Lúcio & Elvis Presley (Espíritos)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 12 de outubro de 2017)

Em homenagem ao Dia das Crianças,
na Lembrança da Reencarnação.
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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.)
_________________________
Segunda-feira, 23 de maio de 2011

O CÓDIGO SECRETO DA BÍBLIA
A coisa aconteceu por acaso. Descobriu-se
utilizando-se
técnicas
de
criptografia
que
acontecimentos importantes estavam presentes na
Bíblia de forma criptografada. Passou-se então a
investigar mais detidamente o assunto, e constatouse que mais e mais fatos estavam previstos de
forma oculta na Bíblia, principalmente no TORAH, o
Pentateuco ou os primeiros livros da Bíblia escritos
por Moisés. O Pentágono pesquisou o assunto e

criou-se até um programa de computador que ai
sim revelou de forma inquestionável
e
reconhecida pelos cientistas, que de fato a Bíblia
era um código que tinha a previsão dos
acontecimentos futuros.
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Chico Xavier: A Reencarnação de Abraão, Moisés, João
Batista (“Múltipla” com João Evangelista), e Allan Kardec.

Baseado nessa descoberta, foi constatado com

antecedência de mais de um ano, o assassinado do
primeiro ministro de Israel, Yitzhak Rabin, e
procurou-se alertá-lo, mas esse não acreditou,
e de fato foi assassinado um ano depois de
acordo com o que fora previsto no código
secreto da Bíblia.
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Durante três mil anos um código da Bíblia
permaneceu oculto. Agora, decifrado com ajuda do
computador, poderá vir a revelar nosso futuro.

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

O código foi descoberto por um matemático
israelense, que provou o fato publicando as
provas num jornal científico de renome, e
confirmado por matemáticos famosos no
mundo todo.
O livro publicado sobre esse assunto é a primeira
descrição completa de uma descoberta científica
que pode vir a mudar o mundo, relatada por um
repórter cético, não-religioso, que acabou fazendo
parte da história.
O código de três mil anos de idade prevê fatos
que aconteceram milhares de anos depois de a
Bíblia ter sido escrita. Prevê assassinato dos dois
Kennedy, a bomba da cidade de Oklahoma, a
eleição de Bill Clinton - tudo desde a Segunda
Guerra Mundial até Watergate, do Holocausto a
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Hiroshima, da chegada do homem à Lua até a
colisão de um cometa com Júpiter.

O CÓDIGO SECRETO DO
ESPIRITISMO
Coube aos investigadores científicos internacionais

averiguar a autenticidade dos códigos secretos na
Bíblia... No Brasil, senão aos veneráveis estudiosos
do Espiritismo, com certeza que caberá aos sérios e
competentes acadêmicos a tarefa de dar
notoriedade aos sagrados Códigos Secretos de
Deus na Terceira Revelação.
http://filosofiaetecnologia.blogspot.com.br/2011/05/o-codigo-secreto-dabiblia.html

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

_________________________
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A “Numerologia Espírita” na Obra de
Allan Kardec e Chico Xavier

Allan Kardec: A Reencarnação Passada de
Francisco Cândido Xavier:

O Espírito da Verdade
O Diretor Geral das Atividades Mediúnicas de
Vivaldo P. S. Filho (São Luis reencarnado).
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NÃO

PODEMOS PRESCINDIR DOS APONTAMENTOS ABAIXO,

PARA MAIS UMA VEZ VIRMOS A REALÇAR TODA A PROCEDENCIA
DIVINA DA MEDIUNIDADE DE SÃO LUIS DE FRANÇA, AGORA
REENCARNADO COMO O MÉDIUM BAIANO VIVALDO P. S. FILHO,
QUANDO PROCURAMOS, ANTES DE TUDO, DESTACAR A OBRA DO

ESPÍRITISMO, POR ALLAN KARDEC E FRANCISCO CÂNDIDO
XAVIER, JÁ QUE AMBAS AS PERSONAGENS SE FAZEM PRESENTES EM
TODO O CONJUNTO DE REVELAÇÕES MATEMÁTICO-ESPIRITUAIS QUE
ATÉ AGORA TEM SIDO DISPONIBILIZADAS PELA BONDADE DE NOSSO
SENHOR JESUS CRISTO.
– ANDRÉ LUIZ (ESPÍRITO)

“10 por causa da lei, 7 por causa do Espírito. A forma
septenária é por causa da perfeição que se celebra nos dons
do Espírito Santo. Descansará - diz o santo profeta Isaías sobre ele, o Espírito Santo (Is 11,23) com seus 7 dons. Já a lei
tem 10 mandamentos (...). Se ao 10 ajuntarmos o 7, temos 17. E
este é o número em que está toda a multidão dos bemaventurados.”

– Santo Agostinho
Sermão 250, em Agostinho, Sermões para Páscoa, trad. de
Antonio Fazendo, Lisboa, Verbo, 1974.
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_________________
Procurando fortalecer o nosso serviço de estudo mediúnico e de
pesquisa histórico-matemático-doutrinário, e como forma de trazer
ao nosso encontro direto com os leitores encarnados um pouco mais
de material para reflexão, pinçamos da obra original, “SÃO

LUIS IX – O Apóstolo Espiritual da Codificação Espírita”, um
pequeno, mas muito sugestivo extrato, que cremos será de
grande valia para que os nossos devotados espíritas, pesquisadores
e religiosos, de uma maneira geral, e para aqueles que, por algum
motivo qualquer, não terão condições de estudar mais detidamente
o livro principal, possam verificar, mesmo que em síntese, o grau de
alta confiabilidade das palavras dos Benfeitores Espirituais
(desencarnados e encarnados – estes últimos, em estado de
Desdobramento Espiritual) de Vivaldo P. S. Filho, seguramente a
reencarnação atual de São Luis de França:
Agora nos perguntamos: “Será realmente que esses dados
histórico-matemáticos
seriam
“apenas”
uma
mera
ocorrência do acaso”?! Estamos convencidos de que não, pois o
acaso, verdadeiramente, não existe.
E com relação ao mérito de sua obra mediúnica (ainda inédita no
campo editorial doutrinário, a não ser por sua divulgação nas redes
sociais da Internet, a exemplo do Facebook, e da sua própria
Homepage Espírita), assim como em referência ao Capítulo 9 de
Lucas, seja ele material ou moral, sem qualquer desfavorecimento
descabido para com outros irmãos de serviços mediúnicos ou
mesmo a qualquer ensejo de favorecimento especial à sua própria
personalidade espiritual, vejamos que o próprio Senhor Jesus nos
advertiu de que: “conheceremos a arvore pelos seus frutos”.
É de todo certo que muitos apressadinhos (os espíritas,
particularmente!), se levantarão contra a nossa empresa, como
verdadeiros “fiscalizadores” do Espiritismo-Experimental, bravios,
irritadiços e arrogantes, questionando a incontestável realidade dos
fatos até aqui apresentados de maneira positiva pela Falange do
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Espírito da Verdade, tentando passar para os demais a condição
de “imprecisão”, se é que isto possa ser possível, das nossas
evidências matemáticas, exatamente por acreditarem que “outros
tantos milhões de criaturas encarnadas no solo da Terra também
nasceram sob a regência do signo de câncer, às 15hs do exato
dia 10 do mês (7) de julho de 1964”... Curiosamente, Vivaldo
nasceu no Hospital “Sagrada Família”, em Salvador/BA, numa
perfeita alusão à sua condição de principal Provedor Genético

da Sagrada Genealogia do Cristo, assunto este já muito
bem (matematicamente) documentado na maioria das suas 54
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 coleção de mais de cinqüenta (50) livros de
inquestionável valor doutrinário para o Espiritismo, versando de
maneira clara, racional, e objetiva, sobre temas matemático-

transcendentais (Os Sinais & Códigos Secretos de Deus
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no Espiritismo) que chegam a confundir até mesmo os mais
excelentes investigadores da Reencarnação, da Mediunidade e da
Vida Espírita, e que, à rigor, esteja suficientemente capacitada para
verter do Mais Alto, de um só golpe, toda esta imensa quantidade
de informações filosóficas, científicas e religiosas que fazem parte
tanto da obra original “SÃO LUIS IX”, quanto do seu Portfólio
São Luis IX (“A Reencarnação Programada & Múltipla na Obra São
Luis IX”), sobre o tema da VOLTA de São Luis de França.

Por este mesmo motivo que, particularmente, nos acautelamos no
sentido de trazer aos nossos modestos estudos o que podemos
caracterizar como: “cruzamento de datas e acontecimentos
matemáticos específicos” que marcaram não apenas a vida
pessoal de nosso querido companheiro Vivaldo P. S. Filho, como, em
certos casos, as de Maria Isaura C. Cabral (Branca de Castela),
Maria Francisca L. de Amorim (Margarida de Provença) e a de Joane
Amorim R. de Santana, e agora a da sua marcante ligação com a F.
O. (Ruth/Elizabeth d´Espérance), além das demais personagens que
figuram nas duas obras acima citadas, e nas demais que tratam do
mesmo assunto, embora de maneira diversificada, como o exemplo
do cantor norte-americano Elvis Presley (a reencarnação do Rei
Davi), num entrelaçamento aritmético assustadoramente
perfeito com os escritos dos Profetas hebreus, dos
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Evangelistas, de Allan Kardec e de Chico Xavier, e da
História, facultando desse modo uma maior precisão
numérico-circunstancial
em
torno
da
“Aritmética
Reencarnacionista” aqui em exposição, e um mapa matemático
perfeito indicando as suas programações reencarnatórias, mediante
cálculos precisos, embora muito simples de serem feitos.
Entretanto, acreditamos sinceramente que, por si só, a precisão
mediúnica do nosso tarefeiro encarnado, abstração feita de sua vida
quase apostolar, quase de insulamento e demasiadamente sofrida
nos últimos quatro anos, período em que se manteve à nossa
disposição diuturnamente, e agora na produção do presente
trabalho, faz com que todos nós venhamos a meditar com profundo
carinho no que os Agentes da Luz estão a lecionar da Vida Maior
para a Vida Material de meus irmãos.
Por outro lado, pela surpreendente semelhança do talhe facial
(vide as duas fotos da capa do livro “SÃO LUIS IX”) entre Vivaldo
Filho e São Luis, como apresentado nas fotografias que ilustram
esse livro-luz, quanto nos de Maria Isaura e Branca de Castela,
Maria Francisca e Margarida de Provença, além das que constam em
outras obras, como no caso da reencarnação atual de Santa Bárbara
e Harriet Elizabeth B. Stowe como a Senhora Marcela Martins, como
as de E. d´Espérance-Senhora F. O. (esta, no Livro # 22),
como
ficou
evidente
nos
registros
fotográficos
(imagens/gravuras de época) de ontem quanto do hoje, podemos
ficar tranqüilos em relação ao testemunho prosopográfico
dos personagens em análise, tanto do passado quanto do
presente (qualquer perícia mais aprofundada neste campo da
técnica policial e criminalística deverá levar em consideração outros
tantos aspectos de natureza Mediúnica, Médica, e forçosamente
Matemática, como é nosso caso aqui!), configurando assim mais
uma prova material, mesmo que circunstancial, e
documental, particularmente em torno da “Reencarnação
Programada da Família Real de França” do século XIII,
assim como a do século XVII – como apresentado de maneira

109

Ed. e-book:
2017

Livro # 55: “Marchemos para o Mundo Maior” – Espírito Neio Lúcio/Vivaldo Filho

“A Reencarnação Programada & Múltipla
na Obra São Luis IX”.

consistente no livro:

Segundo os nossos Amigos Espirituais, o saudoso médium Ranieri não
somente foi a reencarnação de São Jerônimo, como também a de
Gutenberg, O pai da Imprensa.
Nota do médium: Pelo Espírito Rafael A. Ranieri, da obra “SÃO LUIS IX”,
pag. 410, 411 e 412, adaptado a partir do seu texto original para esta nova
versão de 12/10/2017, em “Marchemos para o Mundo Maior”.
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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 Espíritos
Neio Lúcio & Elvis Presley
Com Espíritos Amigos
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TERCEIRA PARTE

A Entrevista com

Victor Hugo
__________

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha & Chico
Xavier, surpreende-nos pela riqueza de detalhes fotográficos (desenhados
pela querida médium mineira, que fora sobrinha do grande Eurípedes
Barsanulfo) do Espaço Geográfico Espiritual do nosso orbe planetário.
Trazendo do Plano Espiritual, de onde, na sua generalidade, eles residem e
trabalham, da referida 9ª. Esfera Espiritual da Terra: Arte em geral ou
Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica obra: “CIDADE NO ALÉM”,
pelos Espíritos André Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de Heigorina
Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora IDE, Araras/SP, com 1ª. Edição: 1983).
A Cidade Espiritual São Salvador, dos Níveis Superiores da Terra, está
localizada na 9ª. Esfera, numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico
apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, que nasceu e reside atualmente
na Cidade de São Salvador terrena, no estado da Bahia, Brasil, já que todo o
projeto de Revelações Espirituais em torno de suas Vidas Sucessivas, e de outras
tantas pessoas do seu conhecimento, ou não, invariavelmente, por força mesmo da
natureza totalmente transcendental do projeto inicial, estarem anexados ao número
nove (9), referente ao mês (9) de setembro do ano de 2012, quando o nosso
pupilo mediúnico concluiu o livro “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, já debatido
nas demais obras de sua lavra psicográfica, que foi produzido em homenagem ao livro
“VOLTEI”, pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB).
Texto extraído da obra “LUZ A FRENTE”, assinado pelos Espíritos
André Luiz/Hernani G. Andrade: Atualizado por Santa Brígida da Suécia.
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_____Os Espíritos Autores_____

Neio Lúcio & Elvis Presley
APRENTAM UMA

ENTREVISTA INÉDITA
COM O GRANDE

ESPÍRITO VICTOR HUGO

Victor Hugo em 1875, aos 73 anos, por Comte Stanisław

Pelo Médium

Vivaldo P. S. Filho
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ENTREVISTA DESENVOLVIDA NO
DIA 13 DE OUTUBRO DE 2017:
1)

Querido Amigo! Sempre nos emociona o
coração poder lhe falar pessoalmente,
principalmente por reconhecermos a sua
grande falta de tempo para atender aos
inúmeros pedidos que lhe chegam para
entrevistá-lo, não necessáriamente na região
da Terra fisica, mas nas demains e inúmeras
Dimensões de nosso Planeta.
O que poderia nos falar sobre a Vida e o
Tempo?

R-

Agradeço-lhes de coração pelas palavras

tão amáveis e gentis que me enchem a alma
de alegria e felicidade, principalmente por
reconhecer em vocês dois, Cneio e Elvis, dois
dos mais graciosos instrutores da Vida Maior,
sempre carregados do lirismo e da alegria dos
Belos Espíritos de Deus.
A Vida é uma benção do Supremo Senhor
para que tenhamos condições de Lhe
compartilhar a grandeza, pois sem ela o
Criador nada mais teria o que fazer senão
ficar apreciando a sua própria imagem na
imensidão da Eternidade... Mas por ser a
HUMILDADE PERFEITA tratou de nos criar
para que pudéssemos compartilhar com Ele,
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nEle, e por Ele, toda a sua magnanimidade e
solicitude.

Quem já vive do Lado de Cá da Vida há
algum tempo e tem transito livre entre as
diversas dimensões do Planeta, pelo menos
de algumas, já deu para perceber (risos) que
o tempo nosso não é o mesmo vivenciado
pelos amigos e irmãos encarnados no Orbe
planetário, quando inclusive verifica que no
Mundo Espiritual Maior as ocorrências
materiais – pois também somos de carne e
ossos! – são contadas pela consciência de
cada personalidade, e não necessáriamente
pelo andar dos ponteiros de um relógio,
dizemos necessariamente porque sabemos
bem que há diversas Regiões Espaciais que
primam mais por uma precisão cientifica e
por isso mesmo não se distanciaram de todo
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da
técnica
evasiva
dos
cronômetros
materiais, que por mais que nos ajudem
também nos estressam, e muito! (Risos).
O tempo é a Vida, sempre contado pela nossa
maneira de pensar e agir.
O espaço fundamentalmente não existe. Este,
é pura criação de Espírito atrasado.
Segundo entendemos: Nascemos para viver
no aconchego e no acolhimento uns dos
outros, e essencialmente todos nós no seio
do Bom Deus.
2)

Se nascemos para ficar “no aconchego uns
dos outros”, como fica a questão das ALMAS
GÊMEAS, que devem ou deveriam viver no
aconchego uma da outra?

R- Boa pergunta.
Dentro dessa especialidade da Criação, nada
mais justo imaginarmos que entre duas
pessoas que se amam com maior ardor e
intencidade haverá de ter uma reciprocidade
mental, emotiva e sentimental maior, num
ajustamento mais definido de idéias e ideais,
e por isso mesmo as verdadeiras ALMAS
GÊMEAS tem de ter essa afinidade maior,
quando as veremos “mais unidas” que às
demais, mas sem que isso venha a
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caracterizar um amor menor pelas demais
almas afins, ou irmãs.

Se não deduzirmos dessa maneira, bastante
racional, nenhum de nós terá condições de
compreender a nossa relação com o próprio
Senhor, que embora ame a todos nós “sem
qualquer distinção” tem aqueles Espíritos de
maior confiança (e afinidade!) que os demais.
Quanto mais nós vamos nos elevando na
Escala dos Espíritos, na infinitude dos
tempos, vamos naturalmente (mentalmente)
selecionando as nossas afinidades, sem que
isso seja um impedimento para que amemonos como Jesus nos amou.
Espero sinceramente que eu tenha me feito
bem intendido, e também saciado mais um
pouco a sede daquelas nossas irmãs e
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daqueles nossos irmãos terrenos que fazem
de suas vidas uma eterna esperança de amor
pacificado, compreensivo, perfeito!...
Nota do médium: Essa questão da relatividade é algo
muito interessante, principalmente quando já nos tornamos
médiuns com capacidades psíquicas para observar e
vivenciar o campo muito interessante do tempo e do
espaço, a exemplo de quando eu mesmo tenho tido
oportunidade de me perceber em dois lugares ao mesmo
tempo, ou vivenciar uma região espacialmente distante de
nossa realidade física (material) sem me deslocar do local
onde me encontro atualmente, não sob o aspecto da
clarividência comum, mas fisicamente mesmo.
Para mim, em determinadas ocasiões e sob determinadas
circunstâncias, o espaço deixa de existir, embora me fique
mais ou menos a impressão do tempo despendido pelo
trânsito entre uma região mental e a outra, mas tudo
absolutamente real, lúcido, e muito material pra ser
sincero, embora em condições atômicas distintas da vida
terrena.

3)

Já que estamos falando sobre mediunidade e
mentalização num contexto mais amplo, onde
a nossa vida emotiva e sentimental está
associada com a ALMA GÊMEA, ou sob a sua
influência constante, como entendermos a
sexualidade também dentro desse contexto
de relatividade psiquica de criatura para
criatura, já que não há como aceitar uma
ação sexual unilateral, ou seja, sem a
participação de agentes espirituais duplos, ou
múltiplos?
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R-

Estamos passando por uma transição

planetária bastante conturbada, cremos que
das mais difíceis da história terrena, já que o
poder de destruição que muitas nações do
Globo tem hoje aterroriza até mesmo os
Espíritos desencarnados, pois uma vez
destruindo a Casa Material muitas de suas
correlatas Dimensões vão também para o
“espaço”, ou seja, se desintegrarão na
mesma medida da desintegração da Terra por
conta de uma associação magnética e física...
E não duvidemos de que isso possa vir a
acontecer a qualquer momento, tamanha a
insanidade de determinadas correntes de
pensamento humano do planeta que só
pensam em si mesmas, sem qualquer
respeito e consideração ao conjunto das
sociedades, loucamente crendo que haverão
de se sair vencedores de uma catástrofe
generalizada... Mas como estamos entre os
Espíritos que sempre esperam pelo melhor
até o último suspiro, vamos continuar
torcendo pela felicidade e por um final feliz
para todos, embora não devamos fechar os
nossos olhos para a realidade dolorosa que
nos cerca e quase nos abate...
Então, a nossa sexualidade está intimamente
associada com a mediunidade por uma
condição natural de irmandade, pois na Vida
de Deus tudo se ajusta e se amolda de
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maneira que nos leve a pensar, sentir, e
conviver uns com os outros sem o
desconforço da “saudade”, pois que na
realidade todos estamos unidos, nunca
separados, embora a baixeza de nossas
vibraçoes, muitas vezes, por conta das leis
que operam na região espacial onde estamos
a transitar, acabe por nos dar a sensação de
separatividade.

E dentro desse contexto de impressionantes
loucuras e arrazamentos, ou de amores e
paixões sinceras, vamos estar sempre
evocando a sexualidade, ou antes: sendo
evocados pela Sexualidade de Deus, que nos
nivela uns aos outros e nos associa uns aos
outros por força de sua divina mecânica, que
faz com que cada esperma projetado por nós,
estejamos temporariamente vivendo num
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corpo físico feminino ou masculino, se
precipite em nosso em torno como névoa de
fabricação indiscriminada de vida... Sim,
porque ela não recebe uma ordem direta de
nossa mente cosnciênte, mas se expande, se
desenvolve, e se multiplica a partir de nossa
mente incosnciente, que, por enquanto, para
a nossa infelicidade, não recebe o comando
de nossa casa mental objetiva.
Somos seres múltiplos.
O que estou tentando dizer aos meus irmãos
terrenos é que na base de todo o egoísmo
humano-espiritual está a nossa sensação
sexual: na falta sadia dela.
O grande Freude chegou perto, parou
exatamente na Mediunidade, para a sua
própria tristeza (risos).
Quando vivemos uma relação sentimental
baseada em valores espirituais elevados,
vamos estar nutrindo a vida com elementos
psíqicos vivos de natureza sublime, e de
certa forma independentes – segundo o
conceito de objetividade! – nos associando
cada vez mais com a Divindade, transitando
emotiva e sentimentalmente por regiões
mentais desconhecidas do nosso conceito
humano, e por esta razão criando uma
associação benéfica e real com a vida na
Terra e em todo o Universo... E isto tudo de
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uma maneira física, se assim posso me
exprassar, perfeitamente nos ajustando a
todas as criaturas que estejam na mesma
sintonia, não importando se os demais seres
estão encarnados ou desencarnados.

O Sexo está na base da Vida Espiritual, pois
que é por ele, na Mediunidade Sexual, que
todas as criaturas se manifestam e se
procriam, cada uma obedecendo as leis da
Natureza a que estão subordinadas por força
da necessidade de experienciar.

__________________
Querido Benfeitor, Victor Hugo! Que Jesus Cristo
lhe pague pela caridade dessas suas palavras tão
amáveis e carregadas de sabedoria, que não
somente atingem a nossa mente, mas, antes, os
nossos corações, ainda tão carentes de paz.
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FIM DA TERCEIRA PARTE
DO LIVRO

Pelos Espíritos
Neio Lúcio & Elvis Presley
Com Espíritos Amigos

124

Ed. e-book:
2017

Livro # 55: “Marchemos para o Mundo Maior” – Espírito Neio Lúcio/Vivaldo Filho

Fim
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Do Médium Vivaldo P. S. Filho

Novos Rumos à

Mediunidade Espírita

Pelo Espírito

Hernani Guimarães Andrade

(137 pág.).
Livro # 30

Aqui veremos mais alguns específicos textos
estudando sobre o empolgante e enigmático tema
da “Reencarnação Programada” do Rei Luis IX
de França, somente que agora tendo como ponto
central a sua diversificada Mediunidade, já na
roupagem atual do médium baiano Vivaldo Filho, a
partir das obras do próprio Prof. Dr. Hernani G.
Andrade, dando prosseguimento ao projeto de
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Allan Kardec em desvendar os intrincados Mistérios
da Matemática Divina, sob a visão poética e
romântica dos Espíritos Amigos da Vida Maior.
Com esse pensamento, volta aos palcos
da Mediunidade À SERVIÇO DO CRISTO o nosso
querido companheiro das lides Evangélicas e
Científicas do Espiritismo, o venerável Espírito do
Prof. Andrade, com uma imensa bagagem de
conhecimentos acerca da Vida Além da Morte, agora
consubstanciada pela sua própria vivencia na
pratica da Mediunidade Científica e Moral no âmbito,
ou na esfera, dos seres desencarnados.
Além do que, outros grandes Mensageiros
Espirituais aparecem com suas belas mensagens de
fé, esperança, e caridade, sempre com aquele toque
precioso do Bom Amigo, alertando, aconselhando, e
instruindo! a exemplo de: Veneranda, Emmanuel
(Reencarnado), Chico Xavier, Jair Presente, dentre
outras queridas personalidades desencarnadas que
vieram da 9a. Esfera Espiritual da Terra (Arte
em geral ou Cultural e Ciência).
Uma obra atraente e pincelada de informações
transcendentais a partir das faculdades psíquicas do
seu co-autor mediúnico.
Ricamente ilustrado.
LANÇAMENTO OFICIAL
REALIZADO EM 27 DE FEVEREIRO DE 2017.
O ARQUIVO DIGITAL (EM E-BOOK) ESTÁ DISPONÍVEL PARA
OS INTERESSADOS: INTEIRAMENTE “GRATIS”!

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

http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus
No Facebook: www.facebook.com/vivaldopfilho
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Do Médium Vivaldo P. S. Filho

No Grande Lar

No Grande Lar
Pelos Espíritos Neio Lúcio
& Honoré de Balzac
(143 pág.).
Livro # 31

Uma linda obra mediúnica desenvolvida em 10 preciosos
capítulos pelo Espírito Elvis Presley, um convidado muito
especial dos Autores Espirituais.
Além disso, destas páginas de luz produzidas pelo
coração amoroso do Rei do Rock (desencarnado),
veremos mais dois envolventes e intrigantes
capítulos finais elaborados pela sensibilidade de
dois grandes Instrutores da Vida Mais Alta: que são
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Neio Lúcio e Honoré de Balzac, nos trazendo
novas
informações
matemáticas
sobre
a Mediunidade de São Luis de França
reencarnado!... agora com conexão com o
magnífico livro de André Luiz: "MECANISMOS DA
MEDIUNIDADE" (Chico Xavier/FEB), em sua 1a.
edição especial do ano de 2013...
São, sem dúvida, dois empolgantes estudos
pela "Numerologia Espírita" que desce do Mundo
Maior para desvendar os Mistérios Ocultos
dos "Sinais" & "Códigos" Secretos de Deus
do Espiritismo.
Temas como a mediunidade e a reencarnação são
aqui apresentados a partir das próprias faculdades
psíquicas de Vivaldo Filho.
Tudo apresentado de maneira agradável aos olhos
e aos corações de todos os amantes da Terceira
Revelação.
Livro Ricamente ilustrado!!!
LANÇAMENTO OFICIAL
REALIZADO EM 06 DE MARÇO DE 2017.
O ARQUIVO DIGITAL (EM E-BOOK) ESTÁ DISPONÍVEL PARA
OS INTERESSADOS: INTEIRAMENTE “GRATIS”!

O Site Espírita do Médium Vivaldo P. S. Filho:
http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus
No Facebook: www.facebook.com/vivaldopfilho

“De graça recebestes, de graça daí.”
– Jesus (Mt 10:8)
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A Vida e a Morte de Allan Kardec
Segundo a "Numerologia Espírita"
de São Luis IX, contada por
Gabriel Delanne
Uma imperdível coleção composta por
3 VOLUMES que trazem preciosas lições de vida
para todos aqueles que já buscam pelo
Evangelho de Jesus a iluminação de suas almas,
que propõem comemorar os CINCO (5) ANOS de
tarefas psicográficas de Vivaldo Filho, quando
em junho de 2012 ele passou a receber de
maneira mais ostensiva as cartas espirituais dos
Mensageiros da 9a. Esfera Espiritual da Terra
(Arte em geral ou Cultural e Ciência).
Os Livros # 40, 41 & 42 “As Estrelas Cantam”,
“Os Astros Encantam” e “Jesus Brilha” já se
encontram disponíveis em nosso Site Espírita.

LANÇAMENTOS OFICIAIS REALIZADOS
EM 21 DE MAIO & 11-19 DE JUNHO DE 2017.
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ALÉM DAS BELÍSSIMAS E ESCLARECEDORAS MENSAGENS
DOS ESPÍRITOS SUPERIORES EM CADA UM DESTES
3 VOLUMES, SÃO APRESENTADOS MINUCIOSOS ESTUDOS
MATEMÁTICOS QUE ATESTAM A VERACIDADE DOS
INEBRIANTES FATOS DA NUMEROLOGIA DIVINA DENTRO DA
OBRA: "BIOGRAFIA DE ALLAN KARDEC", EM SUA 1A. EDIÇÃO
BRASILEIRA PELA COMPANHIA EDITORA NACIONAL, ANO DE
2015, QUANDO VEREMOS OS "SINAIS" & "CÓDIGOS"
SECRETOS DE DEUS DO ESPIRITISMO INSERIDOS NO
CONTEXTO EDITORIAL DESTE MAGNIFICO
LIVRO DE HENRI SAUSSE.

OS ARQUIVOS DIGITAIS (E-BOOK) ESTÃO DISPONÍVEIS
AOS INTERESSADOS: INTEIRAMENTE “GRATIS”!

O Site Espírita do Médium Vivaldo P. S. Filho:
http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus
No Facebook: www.facebook.com/vivaldopfilho

_______________________
“De graça recebestes, de graça dai” – Jesus (Mt 10:8)
BY A FALANGE DA VERDADE – OBRA INTEIRAMENTE GRÁTIS – 05&06/2017
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Do Médium Vivaldo P. S. Filho

Caminhemos para o

Mundo Maior

Pelos Espíritos Neio Lúcio & Charles Richet
(131 pág.)
Livro # 43

Absorvamos os dez (10) novos capítulos dos
Espíritos Amigos da 9a. Esfera Espiritual da
Terra (Arte em geral ou Cultural e Ciência)
contidos em mais este novo volume de pura
Espiritualidade Superior, da mesma maneira
como se estivéssemos bebendo do próprio Cálice
Sagrado do Senhor, já que são eles, estes
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maravilhosos Mensageiros da Luz, os interpretes
do pensamento Evangélico!... Seguindo sempre
pelas interpretações lógicas e sentimentais de
Allan Kardec & Chico Xavier, os inesquecíveis e
insuperáveis
representantes
da
Terceira
Revelação sobre a face da Terra.
Da mesma maneira que teremos a palavra
sempre esclarecedora de EMMANUEL,
VENERANDA, e ELVIS PRESLEY, enriquecendo
ainda mais essa obra preciosa do Espiritismo.
Um
novo,
quão,
impressionante estudo
Matemático-MEDIÚNICO de Decodificação dos

Sinais & Códigos Secretos de Deus da
Terceira Revelação pela destemida e racional

Nova
Ciência
da
"Numerologia Espírita", apresentando
ferramenta

da

conexões perfeitas entre as tarefas de Francisco
Cândido Xavier (Allan Kardec) e as de Vivaldo
P. S. Filho (São Luis), a partir de uma minuciosa
pesquisa na raríssima e HISTÓRICA 1a. edição
de 1968, pela Editora Calvário, do livro: "NO
MUNDO DE CHICO XAVIER", vamos chegar
a conclusão que o seu autor, o eminente
psiquiatra, professor de medicina, jornalista e
poeta: Dr. Elias Barbosa, hoje vivendo e
trabalhando na Vida Mais Alta, também está
inserido no fascinante contexto das Novas
Revelações sobre A VOLTA de São Luis de
França ao solo do Brasil neste século 20-21.
E fechando este empolgante serviço de estudo
e reflexão doutrinária, vamos ter a graciosa

133

Ed. e-book:
2017

Livro # 55: “Marchemos para o Mundo Maior” – Espírito Neio Lúcio/Vivaldo Filho

Entrevista que o Albert Einstein concedeu
aos seus dois Autores Espirituais: Neio Lúcio &
Charles Richet.

Lançamento Oficial realizado
em 05 de Julho de 2017

Albert Einstein

O ARQUIVO DIGITAL (EM E-BOOK) ESTÁ DISPONÍVEL
PARA OS INTERESSADOS: INTEIRAMENTE “GRATIS”!

O Site Espírita do Médium Vivaldo P. S. Filho:
http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus
No Facebook: www.facebook.com/vivaldopfilho

“De graça recebestes, de graça dai” – Jesus (Mt 10:8)
BY A FALANGE DA VERDADE – OBRA INTEIRAMENTE GRÁTIS – 07/2017
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MENSAGENS ESPÍRITAS

O médium e pesquisador baiano Vivaldo P. S. Filho apresenta uma
série com mais de cinquenta (50) obras psicográficas ricamente
ilustradas, em E-BOOKS: Completamente: “Grátis”!!
_____________________

Numa série de comoventes e inspiradoras Mensagens Espirituais
sobre Ciência, Filosofia e Religião (inéditas), os Amigos da Vida
Maior, em grande parte da 9ª. Esfera Espiritual da
Terra (Arte em geral ou Cultural e Ciência), consolam,
esclarecem e animam os corações humanos, sempre desejosos que
se encontram de transmitir aos companheiros encarnados na Terra:
mais Amor e mais Carinho, mais Educação e mais Orientação, com
palavras carregadas não somente de grandes verdades, mas, acima
de tudo, de muita Esperança no futuro, para todos aqueles que se
identificam, desde hoje, com as formosas promessas de Paz,
Fraternidade e Solidariedade, do Divino Profeta, Jesus de Nazaré.
O Site Espírita do Médium Vivaldo P. S. Filho:

http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus
No Facebook: www.facebook.com/vivaldopfilho

“De graça recebestes, de graça dai” – Jesus (Mt 10:8)
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Leia, estude e divulgue as obras da lavra
mediúnica de:

Francisco Cândido Xavier
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BY A FALANGE DA VERDADE

Tomados de surpresa, a maioria de nós, diante da morte do
corpo perecível, parece não compreender ainda as glórias
do Céu a se alinhar vertiginosamente sobre os nossos
caminhos com um propósito de Deus para todas as suas
criaturas, filhas Eternas da Grande Viagem.
Mas sob a soberana Sabedoria do Alto, marcharemos
passo a passo na grande romagem, escalando até o
cume do monte, quais verdadeiros Soldados da Luz, a
seguir vigorosamente amando, na companhia do Cristo,
para o Mundo Maior.

Espírito Léon Denis
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 13 de julho de 2013)
By Neio Lúcio & Elvis Presley/A FALANGE DA VERDADE
(SEM FINS LUCRATIVOS – 10/2017)
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