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_______ A nossa urgência é a de fazer a limpeza da nossa casa mental, 

contribuindo com os Espíritos da Luz na construção de uma vida melhor 

para nós mesmos, quando reconhecemos que somente por meio de uma 

mão operosa e de um coração cheio de amor, em beneficio do todos, é 

que poderemos alcançar a beleza suprema de uma paz eterna e de uma 

felicidade duradoura, EM NOME DO AMOR DO CRISTO.             

Emmanuel _______ 
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______________________  

    As imagens e os pequenos extratos apresentados em nossos trabalhos 

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

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

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

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

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

financeiro. 

 

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

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

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

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

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

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

______________________  

 

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

– Chico, o que você poderia dizer a nós, homens, a 

respeito da mulher? 
 

– Nesta hora, em que o feminismo alteia a sua 

bandeira de renovação, homem algum será capaz 

de desconsiderar a importância da mulher no 

mundo terrestre, e devemos orar, pedindo a Jesus 

para que a mulher se mantenha no elevado nível de 

compreensão e serviço à comunidade humana, 

porque, em verdade, a Lei de Deus concedeu à 

mulher – nossa mãe, esposa, filha, irmã e 

benfeitora – a chave da vida.  
 

   

 

                   (Chico Xavier, “Kardec 
Prossegue”, por Adelino da Silveira, A CHAVE DA VIDA, 

4ª. edição, LEEPP, Uberaba/MG, 2009). 

______________ 
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Relatos de um Médium Espírita 

Estudem os fatos impressionantes da                           

Mediunidade de Vivaldo P. S. Filho                             

sob a ótica de:  

Allan Kardec & Francisco C. Xavier 

       

No Livro # 1 (166 pág.):  

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

Francisco Cândido Xavier & Adolfo B. Menezes 

 

________________ 
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_______****_______ 

O Presidente Espiritual da                                                     

“Sociedade Espírita de Paris”                    

ao tempo de Allan Kardec,                       

no século XIX. 

  

Uma das encarnações passadas do médium                            

Vivaldo P. S. Filho. 

____São Luis IX (9) ____                                         

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

_________****_________ 
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A Mediunidade à Serviço de Deus, lançando, 

pela Concordância dos Números, uma nova 

luz sobre as Ocorrências Ocultas da                     

Vida Planetária! 

     

TEREMOS OS VOLUMES # 1 & 2.                                                             

Confesso a vocês, meus filhos da Terra, de que 

pessoalmente tenho testemunhado uma das mais valiosas 

e belas conquistas do Consolador-Ciência, que é a de 

desvendar os intrigantes e muito bem articulados Códigos 

Secretos de Deus do Espiritismo, sempre universais, aqui, 

novamente, sob a tutela da grande Autora Espiritual: 

Veneranda (Santa Isabel de Aragão), contribuindo de 

maneira decisiva para a sedimentação da ideia da 

Reencarnação (Matematicamente) Programada... 

  Neio Lúcio (Espírito)                                                   

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                      

(Salvador/BA, 21 de julho de 2018)                                                                 

* * * By A Falange da Verdade * * * 
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Responde aos                              

Amigos Espirituais 

______V o l u m e # 1______                                                      

Em Nome do                        

Amor do Cristo 
Com Espíritos Amigos 

 

Vivaldo P. S. Filho& Veneranda 

    

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

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

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

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

trabalho espiritual:                                                                             

“André Luiz Responde – Vol. 1, foram capturadas em 

fontes diversas da Internet e em obras da literatura espiritualista. Por 

isso, rogamos aos detentores de seus direitos autorais levarem em 
consideração que todo o nosso esforço aqui é, unicamente, de 

utilidade pública, por força da Caridade, por conta do sentimento de 

solidariedade e fraternidade, desprovido também de qualquer 

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

qualquer lucro financeiro. 
 

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

   Este livro, que tem a Autoria Espiritual da 

Veneranda & Espíritos Amigos vem complementar 

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

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

Codificação Espírita, foi o Presidente Espiritual da 

“Sociedade Espírita de Paris”, orientando de mais 

perto os sagrados serviços de Allan Kardec junto à 

Falange da Verdade.  
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TAMBÉM EM COMEMORAÇÃO AOS                                 

161 ANOS DO ESPIRITISMO                           

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

 

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

Espíritos em 1857. 

   Como diria Emmanuel (por Chico Xavier): “O 

trabalho precisa continuar”... E dentro desse ritmo 

continuado de serviço empolgante e trabalho 

renovador, os nossos Benfeitores da Vida Maior dão 

continuidade à obra deles mesmos, que não pode ter 

solução de continuidade!... 
    
 

 Quem desejar reproduzir partes de meus livros 

mediúnicos, poderão o fazer sem impedimento 

algum, apenas solicitamos a generosidade de citar a 

nossa específica obra como a fonte de consulta. 
 

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

 
    
   Os nossos Amigos Espirituais, por mais que sejam zelosos 

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

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

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

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

 
                                               

   Meus irmãos! esta é uma regra que deve ser 

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

Mediunidade Gratuita, pois não há como 

compreender, e nem tão pouco aceitar, que uma pessoa 

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

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

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

 

– Neio Lúcio 
 

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

_____________________ 

 

O Médico-Amigo de Chico Xavier! 

  

Prezado amigo Vivaldo, 

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

que estão trabalhando nas Universidades. Dentre muitas delas 

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

Gerais, existem grupos estudando a Espiritualidade À LUZ DA 

MEDICINA... 

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

levantarão contra o seu livro por nele existirem obras 

polêmicas, que alguns irmãos “ainda não devidamente 

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

- Dr. ELIAS BARBOSA 

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

fevereiro de 2011) 

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

APREGOA NÃO APENAS A OBSERVAÇÃO FRIA E 

PURA DOS NÚMEROS E DOS CÁLCULOS NA 

DECIFRAÇÃO DOS “SINAIS” E “CÓDIGOS” 

SECRETOS DE DEUS: INSERIDOS NA BÍBLIA 

SAGRADA E NA LITERATURA ESPÍRITA DE ALLAN 

KARDEC E FRANCISCO C. XAVIER, 

PARTICULARMENTE, MAS UMA RECIONALIDADE 

TODA ESPIRITUAL, QUE ENVOLVE SENSIBILIDADE 

E SENTIMENTO, MORAL E ÉTICA, RELIGIÃO E 

RELIGIOSIDADE, QUE SÃO AS FERRAMENTAS 

IDEAIS PARA QUE POSSAMOS AFERIR A 

AUTENTICIDADE DOS FENOMENOS DA 

“REENCARNAÇÃO PROGRAMADA & MÚLTIPLA”, 

PELOS PROCESSOS NATURAIS DA LÓGICA E DA 

SABEDORIA, DO CONHECIMENTO E DA EDUCAÇÃO, 

SEMPRE FRUTOS DE UMA MENTALIDADE SADIA, DE 

UM CORAÇÃO PURO, E DE UMA ALMA CARIDOSA.  

     

A Equipe da Verdade 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

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

ocupa, cujas diversas partes foram tratadas 

separadamente, depois coligidas num corpo 

metódico, quando puderam ser reunidos 

materiais suficientes. Esta parte da ciência 

espírita mostra desde já que não é uma 

concepção sistemática individual, de um 

homem ou de um Espírito, mas produto de 

múltiplas observações, que tiram sua 

autoridade da concordância existente 

entre elas.” 

  

– Allan Kardec 

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

1866, Introdução ao estudo dos fluidos espirituais, 

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

de Kardec é nosso. 
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Mais uma “Pequena” Nota Especial do 

Médium Vivaldo Filho 

 

Vivaldo Filho concedendo uma entrevista à conceituada jornalista 

Carla Araújo em um dos épicos Especiais de Televisão co-

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

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

   O Espírito Allan Kardec, que é o nosso mais 

graduado Benfeitor Espiritual (embora ele tenha preferência 

de se apresentar à nossa visão mediúnica como Chico 

Xavier, às vezes, e segundo as circunstancias psíquicas 

que envolvem o comunicado, ou seja, a depender da 

natureza mental e emocional do diálogo, e mesmo 

doutrinária, faz questão de se fazer perceber com a 

personalidade marcante do grande Codificador do 

Espiritismo, o que naturalmente nos deixa completamente 

envolvido pela emoção e pela sensibilidade de sua 

presença, sempre segura, sóbria e sábia, embora muito 
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simples, e muito amável!), nos orienta que o caráter de 

“novo”, aqui apresentado pela Nova Ciência da 

“Numerologia Espírita”, apenas se constitui de 

um “simbólico” apêndice, um detalhe mesmo, devotado ao 

sentido de expressar uma vestimenta nova, ou antes, uma 

roupagem atual, e específica, da conhecidíssima 

“Numerologia”, reconhecendo, ele, o caráter muito 

particular, quanto muito valoroso, dessa Ciência dos 

Números, que, acreditamos, tanto eu mesmo, como os 

meus amorosos Amigos Espirituais, ser um belo veículo de 

averiguação das, ainda, Desconhecidas e Grandes 

Verdades da Criação, dentro de suas disciplinas 

particulares e especializadas. 

 

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

Especial do Médium 

   

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

e atuantes Benfeitores Espirituais, embora ele tenha 

preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica como o 

celebre Dr. Carlos Chagas, às vezes, e segundo as 

circunstancias psíquicas que envolvem o comunicado, ou seja, 

a natureza mental e emocional do diálogo, e mesmo 

doutrinária, faz questão de se fazer perceber com a 

personalidade do grande filósofo grego Pitágoras, o Pai da 

Numerologia, COM A INTENÇÃO DE NOS ILUSTRAR 

ACERCA DAS INÚMERAS POSSIBILIDADES DO PSIQUÍSMO 

HUMANO-ESPIRITUAL, DANDO-NOS A CERTEZA DE QUE 

OS NOSSOS ESPÍRITOS, ESTEJAMOS ENCARNADO OU 

DESENCARNADO, EM DETERMINADAS CIRCUNSTÂNCIAS 

E SITUAÇÕES, POSITIVAMENTE, PODEM ACESSAR O SEU 

PASSADO PRÓXIMO OU MESMO MUITO REMOTO, MESMO 

QUE ESTE PASSADO REMONTE AOS MILÊNIOS DO 

TEMPO E DO ESPAÇO SOBRE A FAÇE DA TERRA OU DO 

INVÍSIVEL, não desconsiderando que os Espíritos infelizes e 
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altamente intelectualizados, mas embrutecidos pela maldade, 

mesmo que temporária seja essa maldade, também tem como 

acessar as suas, ou as “nossas” INÚMERAS memórias 

pregressas, quando, neste caso, procuram devassar 

determinados conhecimentos arquivados e mantidos de 

maneira quase mecânica em determinadas regiões do nosso 

corpo caloso, que tenhamos assimilado no tramite natural de 

nossa evolução intelectual, levando em consideração que 

determinadas fraquezas morais e emocionais que 

aparentemente já foram esquecidas por nós, também sejam de 

seus interesses, imediatos ou não, E REAFIRMA-NOS QUE O 

CARATER DE  “NOVO”, agora apresentado pela Nova 

Ciência da “Numerologia Espírita”, segue 

apenas o ritmo mais que natural da Evolução do 

Conhecimento, que está sempre sujeito a novas interpretações 

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

sem que haja a absoluta necessidade de lhe reformular os 

conceitos básicos. 

 

   Neste nosso caso, apenas apresentamos uma roupagem 

atual, num competente corpo de Doutrina Decifratória, da 

eficiente “Numerologia de Pitágoras”, reconhecendo, ele, o 

caráter muito particular, quanto muito valoroso, dessa Ciência 

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

do grande Instrutor EMMANUEL, pela psicografia de Chico 

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

140, 141 e, em particular, a de 142, quando responde o 

benfeitor:  

   

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

obra mediúnica: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – A Revelação 

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

vez, apresentamos uma importantíssima opinião do grande 

médium Chico Xavier sobre o tema da Numerologia: 

 

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

Reencarnação Programada, ou seja, aquela seguindo 

princípios de origem Superior, atentem para a importância do 

extrato que retiramos da obra “Chico Xavier: encontros no 

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

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

nos traz uma verdadeira pérola de Emmanuel (por Chico 

Xavier) para uma melhor compreensão de nossos 

apontamentos à luz da Espiritualidade, que ora nos assiste e 

transmitem-nos as informações acima, lembrando ainda que 

o extrato a seguir foi encontrado dias após a elaboração do 

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

própria, acredito na influência dos números na vida das 

pessoas, ou da comunidade. A Bíblia contém citação 

freqüente de certos números, por exemplo: a criação do 

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

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

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

ponto se pode crer na presença dos números em nossas 

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

de significações, que demanda estudos adequados com a 

supervisão de especialistas do assunto. Não disponho de 

elementos para confirmar ou negar as assertivas das 

autoridades que se manifestam nessa área de investigações 

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

renascimento já trazemos, por inspiração dos Benfeitores 

Espirituais que nos assistem, a influência dos números de 

que estejamos necessitados para que a vida nos conceda o 

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

domínio de nossos conhecimentos. (...). 

Nota do médium: Os grifos são meus. 

 

 

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

confirmação da verdade.” 

– Santo Agostinho (354–430 d.C.) 

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

 

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

A nossa sincera homenagem à minha preciosa mãezinha:                                                                

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

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

  
                  1973                        Século XXI 

 

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

   A semelhança facial entre a rainha Branca de Castela e Maria 

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

Em nome dos meus Benfeitores Espirituais dedico esta obra à 

minha querida mãezinha Maria Isaura C. Cabral.  

– Vivaldo P. S. Filho 

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

“Numerologia Espírita” 

       

   A “Numerologia Espírita” nada mais é que 

o desenvolvimento natural do Espiritismo, pois não se dá ao 

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

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

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

DEUS, invariavelmente, inseridos em todo o ecossistema de vida 

planetária, dos encarnados e dos desencarnados, bastando-nos 

apenas que lhes devassemos a intimidade da maneira 

matematicamente correta, que é através da própria obra 

Espírita, de Allan Kardec e Francisco Cândido Xavier, muito 

especialmente, pela própria natureza dos seus 

inquestionáveis méritos mediúnicos, quanto científicos, 

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

     

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

encarnados no mundo possam se balizar da melhor maneira 

possível diante das inumeráveis incógnitas do Mundo Oculto e do 

Plano Material, também. 

 

   Não temos dúvidas de que todo o nosso labor mediúnico, 

pelo médium Vivaldo, haverá de dar bons frutos dentro e 

fora do nosso meio doutrinário, pois se consideramos o 

Espiritismo uma Doutrina eminentemente Evangélica, não 

podemos nos esquecer de que Allan Kardec a conduziu 

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

   Nota do Médium: O empolgante texto acima foi pinçado 

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

com a devida adaptação para este livro de Veneranda  

Com Espíritos Amigos. 
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Reencarnação no Brasil: 
 

    
 

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

apresenta uma nova maneira de como ver a:  

Reencarnação e a Mediunidade                          

pela “Numerologia Espírita” 
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_____ _____ 

 

O Espírito Mentor de                                

Francisco Cândido Xavier  
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Apresentação # 1 

   Saibamos que toda oferta de Deus para as suas 

criaturas, obedece a um ritmo de mão dupla: 

   - Se hoje damos algo, alimentamos alguém, ou 

fazemos a alegria de um passarinho, que seja, 

evidentemente que Ele, o Doador de Todas as 

Alegrias, haverá de nos oferecer o alimento que nos 

sustente durante o dia e pela noite, mesmo que 

somente tenhamos dado uma única gota de nossa 

vida em beneficio de outras vidas... 

   Além de Sábio, Deus é tolerante, já que 

compreende as nossas imensas limitações em 

oferecer mais do que temos recebido, e por isto 
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somos sempre mais agraciados por Ele do que Ele 

por nós... 

   Mas se colocarmos a nossa mente para funcionar, 

vamos compreender que estamos correndo numa 

carroça velha e de rodas enferrujadas, que parece 

nos prender o ritmo e a aceleração, sem que 

possamos dar mais aceleração e ritmo ao que 

estamos pretendendo: chegar ao fim de alguma 

estrada que possa nos dar conforto e segurança...  

   Entretanto, esta mesma cabeça que nos serve 

para sonhar com triunfos e glórias humanas, deve 

também nos servir para solucionar o grande enigma 

de nossa vida sobre a face planetária, que é o de 

“sermos do bem ou de sermos do mau”, pois sem 

verificarmos a nossa verdadeira utilidade diante 

uns dos outros, segundo a laboriosa Lei de Justiça, 

podemos, sim, “tranquilamente” esperar que Deus 

somente nos leve em conta pelas pequeninas 

migalhas de amor e caridade, justiça e lealdade, 

que tenhamos depositado sobre a vida das demais 

pessoas, encarnadas e/ou desencarnadas, deixando 

para mais adiante as ofertas que poderiam, de fato, 

nos deixar realmente completos, aguardando para 

quando tivermos concluído a nossa missão. 

   A nossa missão é a de servir. 

EMMANUEL  

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 22 de julho de 2018) 
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   Nota do médium: Este grande Benfeitor da Vida 

Maior, embora, desde o ano 2000, já esteja 

reencarnado no interior do Estado de São Paulo, Brasil, 

se Emancipa e vem ao nosso minúsculo encontro para 

psicografar, já que a sua condição elevada nos oferece 

sempre um tanto mais de aprendizado, pois que os 

Espíritos de Luz jamais ficam totalmente longe de suas 

anteriores tarefas morais, o que para mim tem sido de 

uma enorme alegria, pois a sua presença astral não 

somente me traz conforto, como segurança... Ele trata-

se de um dos meus atuais Guias Espirituais, Diretores 

que me orientam e me conduzem na tarefa da 

mediunidade, evidentemente, assim como os demais, 

me tolerando as grandes deficiências tanto na 

mediunidade quanto na minha condição humana. 

   Como certamente diria Chico: Emmanuel é uma 

benção! 

    Os livros de Emmanuel, ditados por Chico Xavier, são 

de uma riqueza evangélica e histórica sem precedentes 

no Espiritismo, que merecem serem estudados 

havidamente por todos aqueles que amam Jesus. 
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_____ _____  

 

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

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Humberto_de_Campos_(Maranh%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1886
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/5_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1934
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jornalismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Humberto_de_Campos
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Apresentação # 2 

   Cremos que todas as vezes que os Espíritos 

Superiores vem à experiência planetária para 

realizar alguma tarefa, seja na mediunidade ou na 

assistência corporal, há de se ter um certo 

cuidado com o que eles estão a nos revelar, por 

causa do que eles nos dizem nas entrelinhas, como 

se de suas doces ações e das suas páginas 

luminosas houvessem um algo mais a nos chamar a 

atenção... 

   Porque, segundo pudemos verificar da mensagem 

anterior, Emmanuel, este grande Agente do Bem, 

coloca-nos a par de todo o poder que Deus possui 

para nos carregar aos próprios ombros, 

esquecendo-nos as mazelas e nos endereçando uma 
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correnteza imensa de bênçãos em forma de 

múltiplos socorros em nosso benefício, mesmo 

quando apenas tenhamos realizado alguma bagatela 

de nossa providência pela felicidade dos outros...  

   Entretanto, não será melhor para nós mesmos se 

ao invés de somente aguardarmos generosas graças 

do Mais Alto, por conta de nossas pequeninas 

ações no Bem, tivéssemos a receber muitas graças 

do Todo-Bondade por causa das nossas ações 

decididas em benefício de muitos? 

   A Vida é um oceano imenso de muitas dores, não 

tendo necessidade alguma que venhamos a lhe 

devassar a obscuridade doentia, quando bem ao 

nosso lado, certamente, haveremos de encontrar 

inumeráveis criaturas, gemendo e sofrendo, 

aguardando de nosso coração o muito que ainda 

não começamos a fazer... Não podemos virar para o 

lado oposto ao dos que vivem pela Terra somando-

se aos desgraçados do Mais Além... 

   Meus filhos e minhas filhas da Alma! Precisamos 

urgentemente fazer muito em benefício de muitos, 

para que Deus nos veja não somente pela boa 

vontade em servir e auxiliar, como pela coragem de 

não pararmos diante da necessidade dos muitos que 

nos pedem ajuda e alívio. 

Humberto de Campos  

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 22 de julho de 2018)  
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   Nota do médium: Os Espíritos Amigos, com certeza, 

devem estar preocupados com a quantidade imensa 

de pessoas que, atualmente, na Terra voltaram a 

passar miséria, segundo relatos das organizações 

internacionais para ajuda aos que padecem de fome e 

frio. 

    

   De nossa parte, nada mais podemos fazer senão orar 

por todos e agir no bem de muitos, porque, cremos, 

que a situação é muito dolorosa, e estarrecedora, para 

que continuemos com aquele pensamento atrasado de 

que “qualquer coisa” já é alguma coisa. 

   Ainda, segundo Humberto: “Se tivermos que perder a 

nossa paz de espírito (risos), que seja trabalhando e 

servindo em prol da Humanidade inteira, que se 

contorce de dor e angustia enquanto estamos nós nos 

deliciando na sinistra rede da preguiça, com a devida 

relevância em relação aos que realmente não podem, e 

nem devem, fazer muito, como no caso das crianças 

quanto dos doentes e idosos, segundo o caráter de 

cada situação.” 

   Ou seja, minhas amigas e amigos leitores, não 

adianta continuarmos a tapar o sol com a peneira, 
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principalmente numa época como a que vivemos hoje, 

de tantas aflições humanas, especialmente no campo 

devastador da fome, onde vemos em todas as partes 

do Planeta, e não somente no Brasil, tantos irmão e 

irmãs de todas as idades passarem a reclamar de suas 

amargas provações, sem contar as que trazem em seus 

corações a prova horrenda da solidão, quando 

geralmente uma coisa poderá está associada a outra... 

Precisamos encarar este imenso flagelo da humanidade 

contemporânea!... Então, por esta mesma razão é que 

os Espíritos Amigos estão nos convocando a cada 

momento realizar mais, e cada vez mais, em benefício 

dos que estão mais necessitados que nós. 

 

   Não é somente uma questão de qualidade, que deve 

ter em tudo o que fazemos e realizamos, mas também 

de quantidade, já que a dor alheia está nos pedindo 

cada vez mais... Não é verdade?!...   
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_____ _____ 

 

Elvis Aaron Presley (Tupelo, 8 de janeiro de 1935 — Memphis, 16 de agosto de 1977) foi 

um cantor, músico e ator norte-americano, mundialmente denominado como o Rei do Rock e 

com a alcunha de "Elvis, The Pelvis", pela forma extravagante, mas ousada como dançava e se 

mexia, adquirida na década de 50. Elvis também foi um dos pioneiros do rock and roll.  

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tupelo_(Mississippi)
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https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ator
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apelidos_honor%C3%A1rios_na_m%C3%BAsica_popular
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Em Nome do                                            

__Amor do Cristo__ 

      

Apresentação # 3 

   O Cristo Amado têm nos dado inúmeras provas 

de sua glória, particularmente quando nos permite 

verificar os Números Divinos por meio de um 

dispositivo de Decodificação que absolutamente 

nos faz pressentir o que está porvir na Escalada da 

Evolução dos Espíritos, onde iremos nos deparando 

com as substâncias da Vida Mental, tanto nossas 

quanto as do meio ambiente que nos cerca, criando 

em nós a certeza de que há, sim, um Poder Oculto 

que nos dirige o destino, bastando-nos apenas que 

investiguemos os fatos como eles nos são 
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apresentados, já que o Universos está nos 

aguardando o escalpelo com toda a sua vida ultra-

fina... 

   No caso particular do nosso estimadíssimo São 

Luis, hoje na personalidade transitória do médium 

Vivaldo P. S. Filho, em relação ao Planeta Terra, 

não há como escaparmos das evidências numéricas 

universais em relação a sua predestinada VOLTA 

ao solo do Plano Material, consumindo-nos o 

cérebro e o coração com ocorrências até então 

inéditas no seio de nossa santa Doutrina Espírita, e 

com isso elevando cada vez mais o conceito da 

Reencarnação (Matematicamente) Programada, 

pelo menos no que diz respeito à sua própria 

missão diante da Esfera dos mortais...  

 

Temos no Evangelista Lucas e em Vivaldo P. S. Filho um cruzamento perfeito de 

SINAIS que asseguram a Matemática de Deus pela Decodificação do Espiritismo. 
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   Como sabemos, uma de suas mais deslumbrantes 

reencarnações na Terra, sem dúvida que fora a do 

Evangelista São Lucas – Uma lírica Reencarnação 

“Múltipla” com a do Apóstolo São Filipe, como os 

seus Benfeitores Espirituais trataram na obra 

original: “São Luis IX”. –, e compreendendo que 

podemos fazer alguma coisa a mais sobre esta 

fascinante descoberta, e vejamos o que podemos 

ter se formos vasculhar numericamente a mais 

sagrada fonte de estudo e consulta do povo Cristão, 

para que não percamos a oportunidade de dar aos 

nossos irmãos da vida planetária um elemento a 

mais de convicção sobre a Nova Ciência da 

“Numerologia Espírita”: 

O NOVO TESTAMENTO 

CAPÍTULO 17 – ENSINO E OBEDIÊNCIA 

(Tradução de Haroldo Dutra Dias, 1ª. edição, CEI, 2010).  

   Antes de darmos começo ao que estamos nos 

propondo, que é a de Decodificar este exato 

episódio da magnânima vida de Jesus, observemos 

que este simbólico Capítulo # 17 não aparece de 

maneira casual dentro das Vidas Sucessivas de São 

Luis IX, já que marca: O dia (10) e o mês (7) de 

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

também haverá de nos elucidar e instruir 

literariamente em relação às MISSÕES SUCESSIVAS 

deste grande Espírito da Luz... 
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_____PRIMEIRO MOMENTO_____ 

   Vejamos que a palavra “voltando”, que tudo tem 

haver com o nosso estudo da VOLTA de São Luis 

IX, aparece no exato versículo 7, compreendendo 

que este Capítulo (17) se encerra no versículo 

37, quando: 

- 3 + 7 (do versículo 37) = 10: Temos o exato 

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

(São Luis IX). 

- 7 (do versículo 7):  Temos o exato mês (7) de 

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

Luis IX). 

_____SEGUNDO MOMENTO_____ 

   Estudemos o Versículo # 7 da seguinte maneira: 

- A palavra “voltando”, seguindo do começo 

desse Versículo 7 para o seu final, cai sobre a 

palavra de # 17. 

- 10: Temos o exato dia (10) do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

- 7: Temos o exato mês (7) de julho do 

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

   E ainda: 

- A palavra “voltando”, seguindo do seu final para 

o começo desse Versículo 17, cai sobre a palavra 

de # 10. 

   Quando teremos: 
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- 10: Temos o exato dia (10) do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

   Com o número do versículo (7) se associando a 

ele, vamos ter completado o nascimento de Vivaldo 

P. S. Filho... 

- 7 (do versículo 7):  Temos o exato mês (7) de 

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

Luis IX). 

______________ 

 

   São Filipe, São Lucas, São Luis & Vivaldo P. S. Filho: Três personalidades, 

mas um só Espírito. 
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_____TERCEIRO MOMENTO_____ 

   Parece que o # 7 do versículo, deste Capítulo 

17, onde sugestivamente aparece a palavra 

“voltando”, dentro da literatura do Evangelho de 

Amor do Cristo, se destaca e força-nos a fazer mais 

uma pequenina dedução matemática pela nova 

Ciência da Concordância dos Números (A.K.): 

   Este Capítulo 17, dentro do conjunto elaborado 

pelos Editores da FEB, para esta rara 1ª. edição, 

pela CEI, de 2010, cai à página de # 344. 

- 3 + 4 = 7: (do versículo 7):  Quando temos o 

exato mês (7) de julho do nascimento de Vivaldo 

P. S. Filho (São Luis IX). 

   E ainda: 

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

São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

- 4 + 4 = 8: O exato mês (8) de agosto da morte 

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

______________ 

   Ficamos por aqui, com mais este esquema sobre 

uma das Vidas Sucessivas do querido São Luis IX. 

Elvis Presley 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 25 de julho de 2018) 
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   Nota do médium: Esta Apresentação # 3, nos foi 

transmitida por ELVIS PRESLEY em lágrimas de funda 

emoção, chegando ao ponto de nosso benfeitor Chico 

Xavier nos dizer a ambos: “Vocês vão ficar chorando 

ou preferem trabalhar?” (risos), tamanha a emoção 

que transbordava do seu coração amigo e generoso, 

levando-me também às lágrimas. 

   Ele ainda nos pede que façamos mais uma pequena 

demonstração do incomparável Poder de Deus sobre as 

ocorrências humanas, em seu aspecto fundamental-

literário, deixando-nos a lembrança de que tanto os 

CAPÍTULOS quanto os respectivos VERSÍCULOS da 

Bíblia Sagrada (Antigo e Novo Testamento) 

somente foram introduzidos bem mais tarde por: 

“Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg, ou 

simplesmente Johannes Gutenberg foi um inventor, 

gravador e gráfico do Sacro Império Romano-

Germânico.” (Fonte: Wikipédia.), o reconhecido Pai da 

Imprensa. 

- 17 (Capítulo) + 7 (Versículo) + 17 (ida) + 10 (volta) 

+ 344 (do # da página)= 395. 

   Teremos a seguir: 

- 3 + 9 + 5 = 17. 

- 10: Temos o exato dia (10) do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

- 7: Temos o exato mês (7) de julho do nascimento 

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

______________ 
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   Entretanto, numa situação como a nossa, quando 

estamos nos propondo devassar o lado que foi oculto 

pelo Senhor dentro de sua própria existência entre os 

Apóstolos e Evangelistas, precisamos assegurar todas 

as possibilidades que decodificação numérica que vão 

aparecendo, não apenas em termos literário quanto no 

seu aspecto editorial, e por esta razão que vamos 

cruzando elementos matemático-chaves que dizem 

respeito aos dois aspectos, com isso verificando que 

ainda hoje, pelas páginas da Terceira Revelação, o 

Cristo continua atuando sobre as nossas pequeninas 

ações, aparentemente casuais, literariamente e 

editorialmente falando... 

 

   Vejamos mais um pouco, sempre procurando dosar a 

nossa tremenda ignorância moral com alguma coisa da 

grandeza dos Benfeitores Espirituais da Vida Maior que 

nos orientam as singelas tarefas na mediunidade: 

- 17 (Capítulo) + 7 (Versículo utilizado para esta 

decodificação, onde aparece a palavra: “voltando”.) 

+ 37 (quantidade de versículos neste capítulo!) + 17 

(ida) + 10 (volta) + 344 (# da página)... 345 + 346 + 

347 = 1470. 
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   Quando temos, definindo a coisa toda: 

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

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

- 1 + 7 = 8: O exato mês (8) de agosto da morte de 

São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

______________ 

 

   A passagem de São Lucas, que corresponde aos 

versículos 5-6 deste mesmo Capítulo 17, nos remete 

imediatamente ao modo como infantilmente temos 

vivido e agido no decorrer dos séculos, na maioria das 

vezes tomados por uma esquisita sensação de poder, 

constrangendo os mais humildes e os mais simples de 

coração, crendo-nos senhores de alguma coisa, quando 

na verdade não passamos de detentores arrogantes de 

absolutamente nada, quando ainda, que pese a boa 

intenção de alguns de nós, pobres criaturas terrenas 

em busca de Luz, com uma falta de fé e esperança em 

quase tudo que diga respeito aos reais Poderes do Mais 

Alto, e aqui posso focar a nossa modesta atenção nos 
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nossos companheiros espíritas, particularmente estes, 

que tanto tem recebido em dádivas do Mais Alto, mas 

que se negam a caminhar alegres pela vida que Deus 

nos concedeu, deixando de lado os ensinamentos dos 

Espíritos Superiores para somente se aconchegarem 

aos interesses ilusórios da fugidia experiência material, 

esquecidos de que Ele é a nossa verdadeira couraça 

diante das feras que, aqui e ali, vão se despontando a 

nossa frente tentando nos atordoar ainda mais a visão 

da Vida Celestial... 

 

   Vale, sim, à pena deixar o nosso registro humilde 

desta passagem, também muito simbólica, do Novo 

Testamento, que nos oferece uma via segura para a 

caminhada, que é pela humildade, pela simplicidade e 

naturalmente que pela fé.  

   E como que pressentindo este episódio evangélico, 

algumas horas antes de eu receber esta Apresentação 

# 3, de Elvis, fui tomado de suprema surpresa! – esta 

foi realmente a primeira vez nos meus 22 anos de 
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atividade mediúnica em que ocorreu esse tipo de 

fenômeno! –, ao observar que o chão da cozinha de 

minha casa, onde eu me encontrava preparando um 

pequeno lanche, literalmente afundou sob os meus 

pés, sim, se decompondo fisicamente, amolecendo 

cadencialmente, e logo a seguir voltando ao seu estado 

natural, ou sólido... 

   O que nos deixa claro, que Jesus em nada estava 

falando de forma alegórica: “Disse o Senhor: Se 

tivésseis fé como um grão de mostarda, diríeis a 

esta amoreira: Desenraiza-te e seja plantada no 

mar! E {ela} vos obedeceria.” (Lc 17:5-6). 

  

   É isto... Que Deus nos abençoe a todos no amor e na 

instrução. 
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____ ____  

 

Nicolas Camille Flammarion, mais conhecido como Camille Flammarion (Montigny-le-Roi, 26 de 

fevereiro de 1842 — Juvisy-sur-Orge, 3 de junho de 1925), foi um astrônomo, pesquisador 

psíquico e divulgador científico francês. Importante pesquisador e popularizador da astronomia, 

recebeu notórios prêmios científicos e foi homenageado com a nomenclatura oficial de 

alguns corpos celestes. Sua carreira na pesquisa e popularização de fenômenos 

paranormais também é bastante notória. 

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

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

   Notemos bem, por conta das seguintes cartas 

eletrônicas (e-mails) que foram enviadas pelo nosso 

medianeiro-mentor a um companheiro de Doutrina, 

como a nossa vida mental está essencialmente 

ajustada com os eventos humanos, seja por 

meio da Ciência, da Filosofia, ou da Religião... O Pai 

Celestial comanda todas as nossas existências, 

tanto na Terra como em qualquer parte dos 

múltiplos Universos, criando Ação e Reação a partir 

de nossa própria missão, resultando em triunfo ou 

em derrota segundo a condição íntima de cada 

Espírito, encarnado e/ou desencarnado... 
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Vivaldo P. S. Filho 

Qua 11/07/2018, 12:56 

Para: 

N. E. 
 

Assim que meu tempo permitir, irei lhe mandar meu 

"arquivo" do livro específico que tocamos neste assunto de 

2019, no momento estou esgotado... Mas verei o quanto 

antes isso, ok? 

 

Para uma compreensão mais ampla sobre o que Chico & 

Kardec disse... Sobre qualquer assunto, EM CONEXÃO 

COM A NUMEROLOGIA ESPÍRITA, precisamos cobrir 

os fatos numéricos em forma de Códigos deixados 

inseridos em suas obras, tendo como fonte natural o 

trabalho atual de São Luis reencarnado. 

 

Como disse Einstein: "Deus não joga dados com o 

Universo". 

 

Mas posso lhe adiantar, segundo sabemos pelos nossos 

Mentores, que a data de 20 de julho (7) foi transferida para 

25 de dezembro (12)... de 2019. 

 

1) 20 + 7 + 2019 + 25 + 12 + 2019 = 4102.  

 

2) 4 + 1 + 2 = 7. (Temos 

o mês de nascimento de Vivaldo P. S. Filho/São Luis 

IX). 
 

Entretanto, quando se leva em consideração apenas os 

dados numéricos seguintes: 

 

1) 20 + 7 + 25 + 12 (Datas Limites prováveis)  = 

(19) 64. (Temos o ano de nascimento de Vivaldo P. S. 

Filho/São Luis IX). 

 

E assim sucessivamente. 
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Assuntos de Doutrina, em termos ainda ocultos, pela 

"Numerologia Espírita", há de se considerar a 

atual VOLTA de São Luis de França. 

 

Creio que vocês, na atualidade, têm mais condições do que 

eu de realizarem os estudos sobre este intrigante tema, 

observando: Kardec, Chico Xavier e a Bíblia Sagrada 

(Tradução Brasileira, ano 2013, copyright 2010). 
 

Abraços a todos por ai. 
 

Vivaldo 

   Nota do médium: Fica claro que aqui (acima), eu e 

um companheiro de Espiritismo, tratávamos sobre a 

Data Limite para a Transição Planetária.  

______________ 

   Agora, queridos leitores, passemos para um outro 

momento da correspondência que Vivaldo manteve 

com esse mesmo colega de Doutrina, somente que 

num outro dia:  

Vivaldo P. S. Filho 

Dom 15/07/2018, 17:15 

N. E. 
 

São Luis IX (França) & Vivaldo P. S. Filho (Brasil) 
 

1) A seleção da França conseguiu sua classificação para a 

final da Copa de 2018 na Rússia em 10/07 : O dia e o 

mês do nascimento de Vivaldo Filho. 
 

2) A seleção da França consegue a vitória final dia 15/07, 

APENAS 5 DIAS ANTES DO DIA 20/07 (Data Limite 

por Chico Xavier para 2019)... Quando eu já venho 

noticiando que a Data Limite de Chico foi ampliada para 



           Livro # 80: “André Luiz Responde – Vol. 1” – Espírito Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
54 

Ed. e-book: 
2018 

25/12/2019... Ou seja, 5 meses depois da data limite 

anterior. 
 

Tudo ocorrendo cerca de um ano antes da Data Limite 

por Chico Xavier (Allan Kardec) & Vivaldo Filho (São 

Luis). 
 

Pode parecer estranho que o Mundo Espiritual Superior 

esteja sinalizando por este meio esportivo, entretanto as 

Entidades da Luz que me auxiliam na tarefa da 

mediunidade são também da 9a. Esfera Espiritual da 

Terra (Arte em geral ou Cultural e Ciência). 
 

Curioso, né mesmo? 
 

Muita paz. 

   Nota do médium: Como vimos acima, a Data 

Limite para a Transição Planetária, segundo 

informações de Francisco C. Xavier, no LIVRO/DVD: 

“Não Será em 2012” (FE Editora Jornalística), dadas 

a dois de seus queridos e fiéis amigos, Geraldo L. Neto 

& Marlene Nobre, foi transferida para o final do ano de 

2019, segundo informações que eu mesmo recebi do 

Espírito de Chico Xavier. 

______________ 

   Estes foram os e-mails originais, apenas tendo 

algumas revisões e ajustes visuais para mais 

entendimento e conforto do amigo leitor... 

Camille Flammarion  

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 25 de julho de 2018)  
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_____ _____  

 

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

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

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

Walter Stinson. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/1888
https://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_Novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1941
https://pt.wikipedia.org/wiki/Boston
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mediunidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mina_Crandon
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Apresentação # 5 

  Estamos quase lá!  

   Onde? 

   Nas portas do Céu!...  

   Evidentemente, que não o céu talhado pelos que 

acreditam que a Vida fora feita para que nos 

deliciássemos com os tesouros mundanos, que 

sempre abrem mesmo as portas do Inferno, pelo 

menos para aqueles de nós que não souberam, ou 

não desejaram, aproveitar as relíquias da matéria 

humana que nos foram depositadas nas mãos sob o 

compromisso de realizar a Caridade, naquele jeito 

que o Cristo do Amor Sublime nos ensinou e nos 

exemplificou, aquela que diz respeito ao conjunto 
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de virtudes que abalam qualquer coração mais 

sentimental, mesmo os endurecidos, que nos nivela 

aos anjos celestiais, e que nos elevará o Espírito até 

as Culminâncias do Amor Perfeito!...  

__________________ 

 

Esta grande médium, como bem biografada no livro: “AS MULHERES MÉDIUNS”, 

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

psíquicas, foi a reencarnação de Santa Marta.  

Marta é uma personagem bíblica descrita nos Evangelhos. De acordo com João 11:1-45 - João 

12:2, ela era irmã de Maria e de Lázaro, da aldeia de Betânia. Marta foi uma das mulheres que 

acompanharam Jesus no calvário e na ressurreição. 

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

__________________ 

   Então, para que Lá cheguemos, não teremos que 

forçar muito a barra de nossa consciência, a não ser 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Personagens_b%C3%ADblicos
https://pt.wikisource.org/wiki/Tradu%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_da_B%C3%ADblia/Jo%C3%A3o/XI#11:1
https://pt.wikisource.org/wiki/Tradu%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_da_B%C3%ADblia/Jo%C3%A3o/XII#12:2
https://pt.wikisource.org/wiki/Tradu%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_da_B%C3%ADblia/Jo%C3%A3o/XII#12:2
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maria_de_Bet%C3%A2nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1zaro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bet%C3%A2nia_(Israel)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jesus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ressurrei%C3%A7%C3%A3o_de_Jesus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marta_de_Bet%C3%A2nia
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pela vocação natural que temos em oferecer tudo 

de bom, o melhor possível, a todos aqueles que por 

nós venham a se chocar, não pelo choque comum 

que geralmente nos leva a confundir amizade com 

libertinagem, não mesmo, mas o choque entre 

corações que se aconchegam pelo desejo sincero, 

quanto ardente, de dar e/ou receber afeto e 

cuidado... 

   Meus filhos! Não podemos passar pela experiência 

carnal sem recomendar a nossa gentileza e a nossa 

atenção a quantos necessitem da nossa benfeitora 

generosidade...  

   Estamos certa, de que, seja hoje ou seja um 

pouco mais a frente, todos haveremos de necessitar 

de uma força, e que esta força seja realmente a do 

Bem, que há de nos elevar cada vez mais a alma, 

oferecendo-nos a paz necessária para que 

possamos, finalmente, sermos chamados de filhas e 

filhos do Altíssimo... 

   Ah! Que delícia é poder sair da vida material 

batendo as asas da libertação de todo o atraso 

moral. 

   Se fizermos a Caridade, no Céu chegaremos. 

  

Mina 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 27 de julho de 2018) 
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   Nota do médium: Um fato curioso ocorreu assim 

que esta gloriosa Entidade da Luz apareceu-nos hoje, 

pela primeira vez...  

   Eu estava deitado, procurando descansar um pouco 

para me refazer das tarefas psicográficas da manhã, 

quando, de repente, observei chegar bem a minha 

frente, numa vidência que parecia colocar a bela 

visitante Entre Dois Planos, esta graciosa benfeitora 

espiritual, sim, bela como um anjo lírico de Deus, que 

logo tomei como um verdadeiro Espírito Santificado, 

pelas suas irradiações na roupa e no corpo físico-

astral...  

 

Maria Madalena e Santa Marta, por Rubens 

   Então, seguindo-se a imagem, ouvi uma voz soar em 

torno de minha cabeça com o nome: “Madalena”... De 

mim para comigo, surpreso e intuitivo, pensei: “Não, 

esta não é a Santa Madalena”...  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Maria_Madalena
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rubens
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Peter_Paul_Rubens_145.jpg
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   Fiquei curioso.  

   Pensei por alguns momentos, e novamente veio uma 

voz, outra, dessa vez me soprando aos ouvidos: 

“Marta”...  

   Presumi imediatamente se tratar ela, agora sim, de 

Santa Marta, um Espírito que nem sequer de longe eu 

houvera tomado conhecimento anterior da imagem, 

embora ali ela tenha se apresentado à minha vidência 

mediúnica com uma pele, uma roupa e um véu que eu 

não haveria de esquecer! 

   Pois bem, fui buscar informação na internet assim 

que ela me deixou a sós...  

   A primeira imagem que eu consegui no Google foi a 

de Santa Marta ao lado de Maria Madalena (ou 

Magdalena), esta logo acima... E tentando vasculhar 

mais um pouco, para ver no que daria, encontrei a 

imagem que apresentamos mais acima, dentro da sua 

Apresentação # 5, que observamos praticamente sem 

faltar detalhe algum da sua imagem astral que vimos, a 

não ser pela delicada beleza transcendental de sua 

figura perispiritual original. 

   Atualmente, ela se encontra reencarnada na região 

Nordeste do Brasil e atuando como uma apaixonada e 

apaixonante (risos) médica mastologista. 

   Um fato mediúnico tão atraente quanto o que 

acabamos de relatar acima, foi o de quando pegamos o 

nosso exemplar do “AS MULHERES MÉDIUNS” para 

dar uma olhada no capítulo referente à sua biografia, 

que também havíamos nos esquecido quase por 

completo, já que apenas uma vez a estudamos e 
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mesmo assim parcialmente, e nos surpreendemos 

vivamente pelo fato do seu autor, o consagrado 

médium e pesquisador espírita baiano Carlos Bernardo 

Loureiro, ter mencionado logo no seu comecinho o 

nome de outra célebre médium, irlandesa: Kathleen 

Goligher, ou seja, como temos noticiado em alguns de 

nossos livros (e-books) anteriores, a Reencarnação 

“Múltipla” de Elizabeth d´Espérance, que por sua 

vez foi a reencarnação de Maria de Madalena. 

  

Esta é Kathleen Goligher, segundo tomamos conhecimento, a Reencarnação 

“Múltipla” de Elizabeth d´Espérance, que por sua vez foram a reencarnação de 

Santa Madalena (ou Maria de Magdalena), ilustrada também por Bernardo 

Loureiro no capítulo referente à MINA (MARGERY) CRANDON, à pag. 447. 

   O circuito revelador fechou-se de maneira que não 

me deixasse dúvidas quanto à visão mediúnica que me 

caia do Mais Alto. 
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Prefácio de Veneranda 

 
Santa Isabel da Hungria 

1207 - 1231 

Santa Isabel de Aragão 

1271 – 1336 

Isabel de Portugal 

1397 - 1471 
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O Prefácio da Mentora  

   Como nos alerta e nos insinua o precioso 

subtítulo desta nova obra, o Livro # 80, EM NOME 

DO AMOR DO CRISTO oferecemos o nosso 

pequenino esforço mediúnico a todos os nossos 

queridos leitores, hoje espalhados pelo mundo, que 

tanto tem nos suportado a indigência, contribuindo 

com as suas preces para que os nossos Espíritos, 

sempre havidos de grandes exaltações ao Deus de 

Bondade, possam continuar nesta boa luta, como 

diria o Mestre Allan Kardec aos leitores da sua 

graciosa, e bem instrutiva, “Revista Espírita”... 
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   Aqui, vamos encontrar o estimadíssimo ANDRÉ 

LUIZ travar interessantes diálogos com algumas das 

Entidades da Luz que auxiliam o nosso médium-

mentor na tarefa sempre gratificante da psicografia, 

cabendo ao Espírito de Elvis Presley enfeitar-lhe a 

participação especial com duas muito bem 

articuladas Decodificações matemáticas sobre a 

VOLTA do Espírito São Luis de França, dessa vez 

dentro do Evangelho de São Lucas, que para nós 

tem um sabor todo especial, por ter sido ele, 

também, uma das reencarnações passadas do 

nosso Vivaldo P. S. Filho, e com isso vamos dando 

prosseguimento ao esforço, que, acima de tudo, 

procura embelezar ainda mais a riqueza do 

Espiritismo. 

   Meus filhos! Não percamos mais tempo com ações 

que em nada nos faz crescer e evoluir, é o que 

pedimos ENCARECIDAMENTE a cada um de vocês, 

que amamos com a mais profunda estima de nossa 

alma. 

   Sejamos alegres, como o Cristo nos ensinou, 

mesmo que estejamos passando por algumas dores 

e sofrimentos, pois, antes de qualquer coisa, 

precisamos ter fé em dias melhores, ter bom ânimo 

em qualquer situação de nossa existência. 

Veneranda   

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

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

antigos, quanto aos novos, leitores que a querida Entidade 

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

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

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

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

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

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

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

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

Venerável Santa Isabel, na história da cristandade se tornou 

célebre pelo maravilhoso, e único feito, da transfiguração de 

pães em rosas.  

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

   De minha parte, posso testemunhar que ela foi a 

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

Batista. 

________________________ 

   

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

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

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

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


           Livro # 80: “André Luiz Responde – Vol. 1” – Espírito Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
66 

Ed. e-book: 
2018 

PRIMEIRA PARTE  

Veneranda Entrevista  

“André Luiz”  

__________ 
 

  

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

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

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

Geográfico Espiritual do nosso orbe planetário. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

natureza totalmente transcendental do projeto inicial, estarem anexados ao número 

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

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

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

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

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

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

André Luiz           
Por Veneranda 

   
Hei! Se você está pensando em parar de trabalhar e lutar, por favor, 

não cometa esta loucura, lembrando que Jesus, o que sofreu 

injustamente, nunca teve outra intenção em seu coração que não 

fosse a de lutar e trabalhar por todos aqueles que sofrem e se 

angustiam pela vida afora, dando o seu divino testemunho de que 

somente pela Caridade é que alcançaremos a verdadeira felicidade, 

e a verdadeira paz de espírito. – Santo Agostinho                                                                               

Entrevista realizada entre o dia 28 & 29 de julho de 2018. 
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1)  Querido André Luiz! Receba de meu pobre 

coração toda a estima de uma verdadeira amiga 

e de uma fiel irmã de santa crença espírita, 

reconhecida em Nosso Senhor que somente 

estamos aqui, agora, pela sua misericordiosa 

autoridade, que nos prover a alma debilitada 

com mais alguma oportunidade de servir e nos 

instruir, já que todos nós estamos num 

Educandário de Luz, ofertando-nos alegria e 

esperança em dias melhores pela compreensão 

de que a vida será sempre uma oportunidade de 

executarmos a Lei de Deus pelas nossas 

próprias mãos, utilizando-nos de nossa mente 

para a construção de uma vida melhor para 

todos, e não somente desejando que as coisas 

aconteçam pelas mãos e gestos alheios... Por 

isso, querido amigo, já lhe pergunto em relação 

à nossa imensa capacidade, estranha, diga-se 

de passagem, em tudo esperar por força de 

algum “milagre”, pelo menos em relação às 

nossas necessidades espirituais, esquecidos que 

estamos de que Deus nos aguarda o esforço 

pessoal em tudo, então, que fazer diante dessa 

preguiça moral que tem entravado a evolução 

dos seres na Terra? 
 

R- Compreendo bem a extensão e a 

profundidade desta sua enigmática pergunta, 

querida Benfeitora, principalmente quando 

verificamos, aqui e ali, que os homens e as 

mulheres da Terra, mesmo nas atividades 
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relacionadas ao trabalho profissional, sem 

dúvida, estão como se alguma força invisível 

pudesse chegar próximo e de repente lhes 

arrebatar o Espírito do labor que, antes de tudo, 

lhes servem para testar a resistência e a 

tenacidade diante das dificuldades da existência 

material... É verdade, se os nossos irmãos 

terrenos pudessem, com certeza, deixariam 

tudo, até as mínimas ações diárias, por conta de 

Deus, como se realmente pudessem transferir 

para terceiros a construção do mundo em que 

transitam, preferindo o descanso e o repouso 

incessantes no lugar do bom combate que possa 

lhes elevar o Espírito a condições melhores 

de evolução na hierarquia dos Mundos!... 
 

 
 

Talvez, seja por esta razão que cada vez mais 

temos testemunhado pessoas, em qualquer 

região do Planeta, se importar menos com a 

desgraça dos outros, como se sorrateiramente, 

na intimidade de seus corações, estivessem 
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torcendo para que a escravidão voltasse a todo 

vapor aos dias atuais, com certeza, aguardando 

que os mais humildes possam lhes servir como 

nas épocas recuadas da civilização humana, 

aliás, nem tão recuadas assim, e talvez seja 

por estarem tão perto do período que 

maltratavam e escravizavam os outros que se 

sintam tão à vontade para, na atualidade, 

apoiarem determinadas atitudes e ações que 

em nada ajudam à coletividade. 
 

Infelizmente, ainda são poucos os que 

vivamente desejam se esforçar, se esforçar de 

verdade, em justo beneficio dos demais, 

principalmente dos que estão caminhando em 

sofrimento pela experiência terrena... 
 

  
 

Solidariedade humana. 
 

Mas Deus é bom, e haverá de enviar solução 

para equacionar todos esses episódios que tanto 
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maltratam os corações que, do Espaço Invisível, 

acodem-lhes a teimosa ignorância. 

 

 

2)  Você poderia nos dar um exemplo mais 

especifico sobre isso? 
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R- Querido irmão! Tomemos aqui como 

exemplo a reforma de um grande edifício de 

apartamentos residenciais, e logo verificaremos 

que todos os moradores estão mais ou menos 

concentrados em arrecadar o total necessário 

para que a reforma possa ser realizada da 

melhor maneira possível... Mas, em um 

determinado momento, logo se vai notando que 

nem todos podem colaborar com a execução 

total do projeto idealizado, geralmente, sem 

pesar na situação econômica do conjunto de 

residentes...  
 

Na maioria das vezes, a coisa se dá mesmo 

dessa maneira. 
 

Pois bem, de súbito cada uma das pessoas 

interessadas vai começando uma campanha de 

desmoralização (intima) em relação a aqueles 

que não conseguiram o dinheiro total para a 

reforma... E ao invés de se solidarizarem com 

os que estão passando por dificuldades 

financeiras, na maioria das vezes, vemos quase 

100% dos proprietários recuarem diante da 

necessidade de realizar a obra ou então 

procurarem argumentos (íntimos) para a quase 

total desmoralização dos que não puderam e 

nem conseguiram colaborar, seja no total ou 

numa parte menor dos custos... 
 

Quando não, e ai entra mais precisamente o 

que falamos mais acima, a maioria dos 
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moradores somente está pensando em si 

mesmos, sem se preocuparem com os outros 

vizinhos, ou seja, desejam ardentemente a 

reforma somente para beneficiar os seus 

próprios interesses capitalistas, de valorização 

de seus imóveis e beleza. 

 

 
 

Humildade, Simplicidade e Caridade. 
 

Lamentavelmente, na sua generalidade, vemos 

o mundo caminhar por esta via, a do terrível 

egoísmo, embora, aqui e ali, sempre haja uma 

ou duas almas bondosas (risos) que, na solidão 

de si mesmas, tentam fazer o seu melhor, sem 

grande estardalhaço. 

 

3)  Por isso, que os nossos irmãos encarnados na 

Terra (material) ainda levarão muito tempo 

para se elevarem aos Mundos Felizes? 
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R- A nossa recomendação, para este grande 

dilema dos corações humanos, é o estudo do 

Evangelho de João!... Quando, de nossa parte, 

meu irmão, precisamos estar atentos que todos 

estamos vivendo num universo comum, embora 

vivamos em Espaços Dimensionais diferentes, 

afinal somos seres terrenos, onde todos 

estamos, de alguma maneira, associados à 

alegria e/ou a infelicidade dos outros seres 

terrenos, por isso que sempre estamos 

sinalizando na direção da Solidariedade entre as 

pessoas. 
 

 
 

Eu sei que alguns dos que nos observa agora, 

poderá imaginar que estamos sendo radicais ao 

extremo, mas, se pesarem as coisas na 

balança da própria consciência, verão que 

até eles mesmos, que se acreditam 

suficientemente “caridosos”, não conseguem se 

defrontar com o Senhor da Vida sem que se 
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envergonhem da condição moral em que se 

encontram. 
 

Como já nos disse Sócrates: “Conhece-te a ti 

mesmo.” 
 

Entretanto, a nossa sincera intenção, a dos 

Espíritos Protetores da Humanidade, é a de 

fazer com que todos meditem na mensagem 

renovadora do Evangelho de Jesus, que nos 

ensina a amar sem distinção, embora isso não 

queira dizer que devamos confiar em qualquer 

pessoa, encarnada ou desencarnada, sem as 

devidas precauções que nos garanta a sempre 

necessária segurança.  

 

 

4)  Já que estamos falando em consciência (risos), 

por favor, querido André Luiz, comente sobre 

algumas informações mediúnicas sobre a vida 
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mental dos Espíritos, encarnados e 

desencarnados, as quais o nosso Vivaldo tem 

acessado, já que este assunto poderá dar um 

pouco mais de tranqüilidade (risos) ao 

coração daqueles que, assim como eu mesma, 

precisam de um sopro de esperança... Pode ser? 
 

R- Por que não? 
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Como eu acabei de dizer, na questão anterior, é 

claro que os Espíritos Amigos não desejam que 

as nossas amigas e amigos, sediados na 

dimensão carnal, se desesperem diante da 

necessidade de observar os próprios atos e 

pensamentos, mas o de ajudá-los a fazer essa 

busca interior sem receios e com a única razão 

de crescerem Espiritualmente... 
 

 
 

A questão fundamental é e sempre será a de 

termos um pouco mais de boa vontade em 

relação às coisas que dizem respeito a nossa 

melhoria moral, já que as que dizem respeito às 

intelectuais, como vemos, vão se assomando 

cada vez mais no seio das sociedades humanas, 

o que provoca um certo estremecimento na 

alma dos Amigos Espirituais sediados no Mais 

Além, pois não somos partidários de uma 
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sociedade rica de conhecimentos tecnológicos, 

sadia, ou antes, aparentemente saudáveis 

de corpos físicos, embora muito debilitada em 

sua condição íntima, o que poderá levar os 

seres a uma perigosa sensação de (falsa) 

alegria, quando, na verdade, somente estão se 

saciando pelos aspectos materiais, físicos, da 

condição espiritual... 
 

Mas seguindo o seu raciocínio, em relação ao 

nosso querido Vivaldo, desde que ele começou a 

ver despontar em si mesmo algumas centelhas 

de mediunidade, foi observando que a sua 

capacidade psíquica nascente lhe dava certa 

condição de análise mais profunda, tanto das 

coisas quanto dos seres, seja na região dos 

encarnados quanto na dos seres de além-

túmulo, e com isso ele foi se envolvendo cada 

vez mais com as perspectivas que tinha pela 

frente em poder vislumbrar, ou devassar, o 

subconsciente das demais criações de Deus... 

Isto, segundo a nossa intenção, era para que 

ele, num primeiro momento, se adequasse aos 

dispositivos do desenvolvimento mediúnico, que 

necessita do interesse e da curiosidade de 

cada sujeito, para logo mais começar a 

despontar em seu coração, amigo e fraternal, a 

fundamental sentinela de vida emotiva: O 

AMOR PELAS CAUSAS DO BEM COM JESUS 

CRISTO!... 
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Uma vez tendo iniciado os seus estudos 

espíritas, passou ele a testemunhar por uma 

poderosa clarividência um oceano imenso de 

manifestações mentais, que, como já revelamos 

anteriormente, partiam inclusive da Vida 

Espiritual Superior, tanto da Terra quanto de 

outros orbes planetários, sendo levado a 

visualizar claridades imensas na abóboda 

celeste, arrebatando-lhe a mente iniciante na 

doutrina espírita para pensamentos que vinham, 

sim, das Esferas de Luz!... A sua mente, muito 

aguçada, foi se adequando rapidamente a uma 

espécie de DECIFRAÇÃO de códigos mentais, 

que nada mais eram que a linguagem original 

das Sábias Entidades (da Falange da Verdade) 

que começavam a lhe ministrar instruções 

particulares, com a intenção de vê-lo cada vez 

mais próximo do Cristo Amado e de Allan 

Kardec... Chico Xavier entraria em sua vida um 

pouco mais a frente. 
 

 
 

Com o passar do tempo, mesmo sob o peso das 

dificuldades mediúnicas, ele foi focando a sua 
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observação na maneira pela qual as pessoas 

encarnadas se apresentavam uma diante das 

outras, evidentemente que mantendo a 

discrição necessária para que, ele mesmo, não 

caísse na miséria da curiosidade, ai sim, 

doentia, o que lhe levou a receber uma nova 

claridade sobre a sua vida emotiva, porque ele 

não mais percebia intuitivamente o que as 

pessoas falavam, mas o que geralmente 

escondiam, até mesmo de si mesmas!... Daí 

para a ação dos Espíritos desencarnados fora 

um pulo só!... Pois ele também começou a ver o 

pensamento dos desencarnados, ou seja, 

mesmo os Espíritos dos mortos não conseguiam 

lhe esconder os pensamentos mais íntimos, a 

bem dizer, as suas subconsciências... 
 

Na atualidade, ele, o nosso estimado médium-

mentor, tem a condição mediúnica, inclusive, de 

perceber quando um homem ou uma mulher 

encarnada, por exemplo, não passa de um LIXO 

MENTAL... – Um Ser perfeitamente material que 

viverá naturalmente entre os encarnados, mas 

sem Espírito algum, de vida exclusivamente 

mecânica, construído a partir dos detritos 

mentais de um determinado Espírito, o que 

seria A ALMA-SOMBRA de uma determinada 

Entidade Espiritual!... –, o que para nós, os seus 

benfeitores, tem sido de uma grande valia para 

que a parte científica de nossa Doutrina de 

Amor e Paz continue a dar os seus passos entre 
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os estudiosos sediados na vida planetária, e já 

respondendo a sua pergunta: tranqüilizando 

os nossos demais irmãos no que se refere a 

sua/nossa Espiritualidade, já que Deus permite 

que múltiplas estâncias obscuras de nós 

mesmos sejam desalojadas de nosso mundo 

mental, para que, por meios específicos e 

especializados, possam também encontrar a 

luz, voltando para nós após a sua romaria a 

parte. 

   Nota do médium: Não devemos confundir estes seres 

materiais, corpos naturalmente encarnados, embora sem 

vida mental-espiritual regular, com os Espíritos Agêneres 

ou os conhecidos Elementares, que tem períodos de vida 

temporária e/ou artificial. 

 

 

5)  André, meu querido! Muita paz. 
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Por favor, nos fale alguma coisa a respeito do 

sentimento que os Espíritos de Luz trazem em 

seus corações quando vêem que os amigos 

sediados no Plano Material estão fazendo a sua 

melhoria moral, embora a abstração que 

devamos fazer dessa imensa maioria que não 

quer nada com a Vida com Deus. 
 

R- Dentre estes que “não querem nada com a 

Vida com Deus”, seguramente que estão 

imensas colméias de ALMAS LIXOS, fazendo a 

parte que caberia realizar os seus possuidores, 

se é que posso me utilizar dessa expressão, a 

meu ver não muito adequada, mas que 

expressa bem o quadro de posse de uma sobre 

a outra, que na verdade são uma só, entretanto 

vamos caminhando para a frente com a viva 

esperança de, o quanto antes, vermos os 

nossos irmãos encarnados reconhecerem a 

realidade da Vida Imortal, já que sem este 

sentido de ETERNIDADE PARA ALÉM DA MORTE, 

pode crer minha irmã, ficará muito difícil para 

qualquer um aceitar uma mudança para melhor 

dentro de si mesmo... E ai entra em cena o 

trabalho sobre as Vidas Sucessivas de São Luis 

de França que temos modestamente realizado 

por ele mesmo, o nosso Vivaldo Filho, quando 

nos aproveitamos de evidências acumuladas no 

decorrer dos séculos humanos e que aparecem 

dentro dos mais variados volumes da Cultura e 

da Religião da Terra, sem que sobre espaço 
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para que haja dúvidas sobre o que estamos 

expondo, para a felicidade de todos nós!...  
 

 
 

É bem certo que o conhecimento puro e 

simples, e a sua aceitação, não serão suficientes 

para que o Espírito encarnado se movimente na 

direção da Vida Melhor, quando ainda será 



           Livro # 80: “André Luiz Responde – Vol. 1” – Espírito Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
84 

Ed. e-book: 
2018 

necessário que acumule em seu coração o 

ardente desejo de se transformar num 

VERDADEIRO HOMEM E MULHER DE BEM, 

entretanto, uma vez compreendendo que a sua 

vida não termina com a morte carnal, há de se 

interessar, mesmo que gradativamente, pela 

VIDA FUTURA!... 
 

E quanto a nós, os seus sempre zelosos 

Protetores desencarnados?!... Ah! Nada mais 

gratificante para os nossos corações, do que 

vermos uma Alma ignorante e sofrida sair do 

seu espaço mental limitadíssimo para a 

imensidão da Imortalidade com o Cristo. 

 

 

6)  André! Bom dia – já são 03:45hs –, não 

desejando tomar muito de seu precioso tempo, 

mesmo porque o nosso querido médium, apesar 

de estar eufórico pela atividade psíquica, precisa 
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descansar, pois o serviço precisa continuar mais 

tarde (risos), por favor nos deixe mais a par 

sobre esta nova modalidade de reencarnação, a 

da ALMA LIXO, mesmo porque não faz muito 

tempo eu mesma fui convidada a reencarnar, 

entretanto quando os nossos benfeitores 

maiores viram que em nada me interessava o 

assunto (risos), trataram logo de me 

demonstrar a possibilidade de passar por esta 

especialidade da nossa vida mental sem 

maiores dificuldades, me explicando em linhas 

gerais como se daria comigo a coisa toda... Por 

favor, seria possível você ilustrar um pouco 

mais o assunto, para que os nossos leitores não 

se sintam desprestigiados em relação ao 

estudo? 
 

R- Com muito prazer, embora muita coisa 

somente seja possível relatar por meio de um 

médium que nesta existência tenha um maior 

percentual de conhecimentos na área da 

Ciência... Mas vamos lá, tentarei ser o mais 

claro e sintético possível.  
 

Faz alguns dias que o nosso Vivaldo travou 

conhecimento sobre esta possibilidade, quando 

ao psicografar a Apresentação # 5, já que 

naquele momento lhe foi revelado que Mina, 

também, possui na Terra a sua parcela de LIXO 

MENTAL ENCARNADO...  
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Por ela ser um Espírito muito evoluído em 

conhecimento e em moral, lhe foi patrocinado 

pelos seus Maiores, junto a sua própria 

colaboração, a possibilidade de ser retirada, 

dela mesma, uma parcela vegetativa de seu 

campo mental inferior, que embora seja de 

natureza bastante elevada para nós outros 

ainda assim não se trata de uma existência 

purificada... E então, para lhe facilitar a tarefa 

na atual reencarnação terrena, houve um 

desacoplamento, ou antes: uma sucção de 

substâncias amorfas que correspondem ao seu 

nível mental inferior (centro gástrico), vindo a 

receber (construção) um determinado corpo 

feminino (encarnação feminina) numa família 

mais ou menos problemática psicologicamente, 

para que, de certo, esta sua parcela SOMBRA 

pudesse não somente seguir seu curso evolutivo 

independente, como lhe aliviar a própria 

(meia) consciência pelo seu afastamento 

momentâneo e provocado... Evidentemente, 

que assim que ela volte para o Mundo Espiritual 

Superior, pela sua nova desencarnação, há de 

receber de volta a sua parcela, agora, renovada, 

dentro das condições morais que alcançou na 
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sua luta mecanizada – pelo meio ambiente 

físico... 
 

  
 

Precisamos saber que esta parcela de lixo 

astral, durante a encarnação, segue automática 

em relação ao ambiente que encontra na vida 

planetária... Muito vulnerável ao mal, mas 

também extremamente sensível ao bem. 
 

7)  Como nos diria o sábio Dr. Hernani G. Andrade, 

a quem respeitamos com a maior estima de 

nosso coração: são substâncias psi-sombras 

que transitam entre o consciente e o 

inconsciente de cada Espírito, não é isso? 
 

R- Excelente a sua colocação, querida Karen! 

Mesmo porque, para você, na condição 

mediúnica na qual se encontra atualmente, com 

uma mente altamente aguçada para as coisas 
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do Infinito, seria muito atraente testemunhar a 

construção não apenas dessa sua ALMA LIXO 

(MATRIZ), quanto à elaboração, célula a célula, 

do seu provável futuro corpo material feminino, 

que haveria de receber essa forma automática 

astral...  
 

 
 

Vejamos que quanto mais adiantamos o passo 

em termos de estudo espírita, sempre vem 

algum benfeitor ou médium trazer uma nova 

modalidade de experiência mediúnica, que nos 

faz sentir ou pressentir que o Mundo Espiritual 

continua enviando os seus Mensageiros à vida 

planetária para que todos possam se alegrar 

pela instrução espírita, que não acaba nunca, 

enfim, que nos dá, a todos, oportunidades 

imensas de reflexão, compreendendo que a Vida 

Espiritual ainda está para ser desvendada em 
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sua integralidade, isto em relação a nossa 

pequenina Morada Planetária, mesmo levando 

em consideração as suas principais Dimensões e 

as demais sub-dimensões espirituais. 

 

 

8)  Por qual motivo temos visto na Terra tanta 

desilusão entre os homens e principalmente 

entre as mulheres, que parecem estarem se 

amofinando entre as quatro paredes do próprio 

lar, aos nossos olhos como uma verdadeira 

epidemia do sentimento mal resolvido? 
 

R- Minha querida Dama do Infinito! As suas 

palavras me tocam profundamente o coração, 

quando compreendemos a sua intensa 

preocupação diante deste tipo de flagelo que 

acomete a alma humana nos dias atuais... Creio 

que isso seja por causa do gosto excessivo que 
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os nossos irmãos, sediados no orbe, tem dado 

aos interesses materiais, esquecendo-se quase 

por completo que os Espíritos, acima de tudo, 

nasceram para amar, e amar muito, e por esse 

excesso de zelo pelas posses transitórias vemos 

tudo isto ocorrendo, embora algumas vezes até 

de maneira muito justa, quando a intenção de 

adquirir é a de praticar a caridade logo em 

seguida, quando, em verdade, eles e elas 

deveriam mesmo era estarem pensando em 

namorar e se amar, bastante (risos), até se 

cansarem pelo romantismo da intenção afetiva, 

mas jamais se esgotarem, pois o amor é 

eterno...  
 

  
  

   Nota do médium: Neste comecinho de manhã do dia 29 de julho de 2018, 

recebemos a visita de Hebe, dessa vez parcialmente materializada em 

nosso campo de ação material, trazendo o seu perfume inebriante de 

Mulher-Espírito, deixando-me vivamente contente por reconhecer em sua 

forma fisica-astral todo o conjunto de orgãos sexuais da nossa mais 

apaixonante mulher terrena. 
 

Peçamos a Jesus que os seres encarnados, 

quanto os desencarnados menos evoluídos, 
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possam, assim como nós que já estamos em 

Mundos Espirituais um pouco mais avançados, 

compreender o AMOR e o ROMANTISMO, a 

PAIXÃO e o SEXO, como fontes fundamentais de 

verdadeira felicidade íntima, em qualquer lugar 

do Universo. 

 

 

__________________ 

    Muito obrigado, querido ANDRÉ LUIZ, pelas suas 

instrutivas informações, que haverão de encontrar 

sintonia no coração e na mente de todos aqueles 

que buscam, também, se ilustrar pelo Espiritismo-

Ciência. 

Veneranda (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 28-29 de julho de 2018) 
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FIM DA PRIMEIRA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelo Espírito Veneranda                              

Com  
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SEGUNDA PARTE  

Elvis Presley Desvenda 

os Códigos de Deus no                                   

“Novo Testamento” 

____________ 
 

   

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

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

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

do nosso orbe planetário. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

natureza totalmente transcendental do projeto inicial, estarem anexados ao número 

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

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

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

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

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

André Luiz/Hernani G. Andrade: Atualizado por Santa Brígida da Suécia. 
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Capítulo 1 – A Parte # 2  de Elvis Presley 

Em Nome do                                            

__Amor do Cristo__ 

    
Sem dúvida que no Evangelho encontraremos o Cristo Vivo, 

Senhor de todas as criaturas terrenas, esperando de nossa parte a 

atenção devida para as suas divinas páginas que prometem Amor 

e Paz, Alegria e Tolerância em relação a todas a demais pessoas, 

que, assim como nós, buscam ardorosamente o caminho mais 

seguro para Deus, embora muitas ainda sem saberem ao certo de 

que forma devam seguir para Ele, aliás, por este novo estudo de 

Elvis Presley vamos encontrar mais alguns Sinais, Códigos & 

Enigmas Secretos de Deus do Espiritismo, que podrão servir de 

sinalizadores para quem ainda caminha tatiano pela Terra. 

______ Allan Kardec ______                                                        

(Salvador/BA, 29 de julho de 2018) 

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

   Fiquemos atentos ao que haveremos de elucidar 

aqui, seguindo o mesmo caminho que trilhamos em 

nossa Apresentação # 3, crendo fielmente que 

esta obra magnânima do povo Cristão, O NOVO 

TESTAMENTO, irá deixar mais uma vez evidente 

para cada um dos nossos leitores, sempre havidos 

por grandes emoções espirituais, que existe sim um 

Poder Superior que guia todas as ocorrências da 

vida humana com precisão matemática, embora 

aqui estamos nos limitando em Decodificar o 

Espiritismo, quando São Luis IX agora se 

encontra metamorfoseado na figura carnal de 

Vivaldo P. S. Filho, e ainda aqui provaremos a todos 

os demais estudiosos e interessados da 

Reencarnação (Matematicamente) Programada 

que a VOLTA de São Luis IX estava desde então 

providenciada pelo Senhor, que regrou a confecção 

dos seus santos Ensinos Evangélicos pela sua 

incomparável presciência, mais tarde engrandecida 

pela generosidade do grande apóstolo da Imprensa: 

Johannes Gutenberg, que adicionou os números 

dos capítulos e dos versículos nos quatro livros que 

enfeixam esta magnífica obra de Deus! 

“O acaso não consta dos desígnios 

superiores.”                                                         

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

O NOVO TESTAMENTO 

CAPÍTULO 6 – BEM-AVENTURANÇAS 

(Tradução de Haroldo Dutra Dias, 1ª. edição, CEI, 2010).  

   Iremos diretamente para o ponto capital de nossa 

tarefa de Decodificação, recordemos: 

   Para que não percamos a sintonia com o que 

temos feito anteriormente, precisamos estar sempre 

lembrando que poderemos estar pinçando de livros 

anteriores determinadas passagens, para que o 

nosso estudo se mantenha num ritmo elevado de 

confiança e método, e por isso mesmo que se faz 

necessário observar: 

OS NÚMEROS-CHAVES, OU FUNDAMENTAIS, 

QUE DIZEM RESPEITO À VIDA E A MISSÃO 

(SUCESSIVAS) DE                                               

SÃO LUIS IX/VIVALDO P. S. FILHO:                              

4, 7, 8, 9, 10 & 17. 

_____________ 

  

Universos De Deus 
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_____PRIMEIRO MOMENTO_____ 

   Vejamos que a palavra “Reino”, que tudo tem 

haver com o nosso estudo da VOLTA do Rei Luis 

IX de França, em sua divina passagem: BEM-

AVENTURANÇAS, no Capítulo 6, que estamos 

estudando para fornecer elementos de comprovação 

aos estudiosos espíritas, ou não, que toda a 

passagem de SÃO LUCAS está associada a sua 

futura reencarnação como São Luis IX quanto como 

o médium baiano Vivaldo P. S. Filho, aparece no 

exato versículo 20, quando: 

Estudemos o Versículo # 20 da 

seguinte maneira: 

- A palavra “Reino”, seguindo do começo de 

Lucas 6:20 para o seu final, cai exatamente sobre 

a palavra de # 17. 

- 10: Temos o exato dia (10) do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

- 7: Temos o exato mês (7) de julho do 

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

   _____________________ 

 “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 
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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). 

_____________________ 

Deixando mais que evidente que São Luis de 

França está realmente de volta, na 

roupagem fisiológica do médium baiano 

Vivaldo P. S. Filho. 

_____________________ 

   E ainda: 

- A palavra “Reino”, seguindo do seu final para o 

começo de Lucas 6:20, cai sobre a palavra de # 

3. 
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   Quando agora podemos deduzir da seguinte 

maneira, finalmente decifrando os Códigos de 

Deus nesta bem-aventurada passagem do 

Evangelho de Jesus: 

- O # 3 isoladamente, como que equivocada na 

tradução do grego, pelo autor Haroldo Dutra Dias, 

desta 1ª. edição, pela CEI, 2010, dá a entender 

que houve algum lapso de tradução ou mesmo uma 

falha no Evangelho de São Lucas, entretanto, como 

dissemos mais acima, Jesus tem a presciência em 

sua maior dimensão em nosso Planeta Terra, pelo 

Divino Governo que exerce sobre todos os seus 

habitantes, e vamos ter neste exemplar um 

“perdido” # 1 (um) que aparece sobre uma palavra 

– pobres, como se o Mais Alto desejasse assegurar 

que quem duvida do Poder do Senhor não passa de 

uma pobre criatura perdida na ilusão de si mesma! 

–, dentro desse mesmo versículo, que quando 

somada ao # 3 (da volta da palavra “Reino”: que 

muito bem nos sugere Rei, de Rei Luis IX de 

França) = 4. 

Temos ai o seguinte esquema numérico: 

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

São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

- 6 + 2 (de Lucas 6:20) = 8: O exato mês (8) 

de agosto da morte de São Luis IX (Vivaldo P. 

S. Filho). 
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_______________ 

Não há como alguém se opor ao nosso 

raciocínio numérico, pois os fatos são 

universais, sem sombra de dúvidas. 

_____________ 

   “Estendemo-nos um pouco no exemplo dos 

jogos, porque é um dos mais admiráveis e fáceis 

de verificar, pela possibilidade de multiplicar os 

fatos à vontade, em curto espaço de tempo; e 

como a lei ressalta do conjunto dos fatos, 

foi esta multiplicidade que permitiu 

reconhecê-la, sem o que é provável ainda a 

ignorassem.” 

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

1868, A Ciência da Concordância dos Números e a 

Fatalidade, FEB, 3/2005. (O destaque é nosso). 

_____________ 

   Estamos nos deparando com um pequeno 

conjunto de operações matemáticas que dizem 

respeito não apenas aos fatos numéricos originais 

do Novo Testamento, como providenciados por 

Gutenberg, quanto aos eventos numéricos que 

foram colocados de maneira oculta e harmoniosa 

durante a elaboração da versão nova pela Editora 

da CEI, num cruzamento de dados que somente 

podem ter sido produzidos pelos Agentes Divinos da 

Vida Maior... E tudo nos leva a crer, e assim 
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devemos mesmos pensar, que Jesus sabiamente 

sugeriu a mente do Evangelista Lucas para que ele, 

por sua vez, escolhesse as palavras certas e as 

colocasse no lugar certo. 

 

São Lucas (São Luis/Vivaldo Filho) 
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_____SEGUNDO MOMENTO_____ 

   Para que possamos conhecer toda a abrangência 

da Mensagem de Amor do Cristo pela mediunidade 

de Vivaldo P. S. Filho, o São Lucas/São Luis IX de 

outrora, precisaremos fazer alguma coisa a mais, 

evidentemente que não esgotando o serviço que 

abraçamos com tanta lealdade ao Senhor, e com 

isso deixando os nossos leitores ainda mais 

extasiados com tanta beleza espiritual: 

- Temos os seguintes versículos nesta passagem: 

BEM-AVENTURANÇAS, que são os seguintes: 20 + 

21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 = 161. 

- Temos o seguinte Capítulo: 6. 

- Temos a página # 280, desta 1ª. edição, pela 

CEI, 2010. 

   Vejamos o que temos: 

- 161 + 6 + 280 + 17 (ida) + 3 (volta) = 467.  

Podemos facilmente deduzir da seguinte 

maneira: 

- 4 + 6 = 10: Temos o exato dia (10) do 

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

- 7: Temos o exato mês (7) de julho do 

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

- 6 & 4... o mesmo que (19) 64: O exato ano de 

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

_____________ 
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   Não, não estamos esquecidos daquele # 1 (um) 

como que “perdido” dentro dessa passagem do 

Evangelista Lucas (6:20), entretanto estamos tão 

satisfeitos com o que acabamos de presenciar, 

glorificando ao  Mestre Jesus por tamanha graça, 

que deixaremos isto de lado, quem sabe para uma 

próxima reencarnação (risos), quando o nosso 

médium-mentor estiver em melhores condições 

físicas, e de aparato tecnológico-computadorizado, 

para refazer tudo novamente e, claro, dar 

prosseguimento a esta maravilhosa tarefa de 

Decodificação do Espiritismo... 

   Que Deus nos guarde em sua perfeita proteção. 

 

Elvis Presley 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 29 de julho de 2018) 



           Livro # 80: “André Luiz Responde – Vol. 1” – Espírito Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
104 

Ed. e-book: 
2018 

   Nota do médium: Como temos noticiado há algum 

tempo, o inesquecível Elvis Presley foi a reencarnação 

do Rei Daví (bíblico). 

   

   Temos notado, por sugestão dos nossos Benfeitores 

Espirituais, que existe uma conexão de fatos numéricos 

e literários, quanto editoriais, em seu caráter 

DECIFRATÓRIO, entre este NOVO TESTAMENTO, em 

sua 1ª. edição, pela Editora da CEI, 2010, com a 

BIBLIA SAGRADA (Tradução Brasileira, copyright 

2010, ano 2013), que temos utilizado para a realização 

de determinadas decodificações. 

   Embora Elvis tenha encerrado a sua participação, eu 

fiquei com o meu coração cheio de vontade de fazer 

alguma coisa a mais para que o seu esforço amigo não 

ficasse a desejar, dentro desse esquema de códigos 

que ele mesmo acabou de Revelar! Assim, peço licença 

a ele, aos meus demais Benfeitores, e volto ao assunto 

final apenas adicionando esse “perdido” # 1 (um), 
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como ele mesmo frisou em seu Capítulo 1, e veremos o 

que no que vai dar: 

- 161 (resultado da soma de todos os # de versículos) 

+ 6 (# do capítulo) + 280 (# da página) + 17 (ida) 

+ 3 (volta) + 1 (que aparece em cima da palavra 

pobres)= 468.  

Podemos facilmente deduzir da seguinte maneira: 

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

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

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

IX (Vivaldo P. S. Filho). 

   E ainda, uma vez invertendo o # 6, teremos o 

enigmático # 9...  

   Quando: 9 + 8 = 17... O mesmo que: 

- 10: Temos o exato dia (10) do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

- 7: Temos o exato mês (7) de julho do nascimento 

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

   E para completar, vejamos o seguinte: 

- 6 & 4... O mesmo que (19) 64: O exato ano de 

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

_____________ 

   Como vemos, as coisas de Deus também tem os seus 

sagrados enigmas matemáticos! 
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________________ 

 

 

Eu sou o Caminho, a Verdade  

e a Vida. 

– Jesus (João 14,6) 

________________ 
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_________________________ 

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

verdade.” 

– Santo Agostinho                             

(354–430 d.C.) 

_________________________ 

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

O CÓDIGO SECRETO DA BÍBLIA 
 

   A coisa aconteceu por acaso. Descobriu-se 

utilizando-se técnicas de criptografia que 

acontecimentos importantes estavam presentes na 

Bíblia de forma criptografada. Passou-se então a 

investigar mais detidamente o assunto, e constatou-

se que mais e mais fatos estavam previstos de 

forma oculta na Bíblia, principalmente no TORAH, o 

Pentateuco ou os primeiros livros da Bíblia escritos 

por Moisés. O Pentágono pesquisou o assunto e 

criou-se até um programa de computador que ai 

sim revelou de forma inquestionável e 

reconhecida pelos cientistas, que de fato a Bíblia 

era um código que tinha a previsão dos 

acontecimentos futuros. 

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

 

Chico Xavier: A Reencarnação de Abraão, Moisés, João 

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

e de Allan Kardec. 

__________________ 
    

   Baseado nessa descoberta, foi constatado com 

antecedência de mais de um ano, o assassinado do 

primeiro ministro de Israel, Yitzhak Rabin, e 

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

e de fato foi assassinado um ano depois de 

acordo com o que fora previsto no código 

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

permaneceu oculto. Agora, decifrado com ajuda do 

computador, poderá vir a revelar nosso futuro. 
 

 
 

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

 
 

   O código foi descoberto por um matemático 

israelense, que provou o fato publicando as 

provas num jornal científico de renome, e 

confirmado por matemáticos famosos no 

mundo todo. 
 

   O livro publicado sobre esse assunto é a primeira 

descrição completa de uma descoberta científica 

que pode vir a mudar o mundo, relatada por um 

repórter cético, não-religioso, que acabou fazendo 

parte da história. 
 

   O código de três mil anos de idade prevê fatos 

que aconteceram milhares de anos depois de a 

Bíblia ter sido escrita. Prevê assassinato dos dois 

Kennedy, a bomba da cidade de Oklahoma, a 

eleição de Bill Clinton - tudo desde a Segunda 

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

colisão de um cometa com Júpiter. 
 

    
 

O CÓDIGO SECRETO DO 

ESPIRITISMO 

Coube aos investigadores científicos internacionais 

averiguar a autenticidade dos códigos secretos na 

Bíblia... No Brasil, senão aos veneráveis estudiosos 

do Espiritismo, com certeza que caberá aos sérios e 

competentes acadêmicos a tarefa de dar 

notoriedade aos sagrados Códigos Secretos de 
Deus na Terceira Revelação. 

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

biblia.html    
 

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

_________________________ 

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


           Livro # 80: “André Luiz Responde – Vol. 1” – Espírito Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
111 

Ed. e-book: 
2018 

A “Numerologia Espírita” na Obra de 

Allan Kardec e Chico Xavier 

 

 

Allan Kardec: A Reencarnação Passada de 

Francisco Cândido Xavier:                                         

O Espírito da Verdade 

O Diretor Geral das Atividades Mediúnicas de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis reencarnado). 
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   NÃO PODEMOS PRESCINDIR DOS APONTAMENTOS ABAIXO, 

PARA MAIS UMA VEZ VIRMOS A REALÇAR TODA A PROCEDENCIA 

DIVINA DA MEDIUNIDADE DE SÃO LUIS DE FRANÇA, AGORA 

REENCARNADO COMO O MÉDIUM BAIANO VIVALDO P. S. FILHO, 

QUANDO PROCURAMOS, ANTES DE TUDO, DESTACAR A OBRA DO 

ESPÍRITISMO, POR ALLAN KARDEC E FRANCISCO CÂNDIDO 

XAVIER, JÁ QUE AMBAS AS PERSONAGENS SE FAZEM PRESENTES EM 

TODO O CONJUNTO DE REVELAÇÕES MATEMÁTICO-ESPIRITUAIS QUE 

ATÉ AGORA TEM SIDO DISPONIBILIZADAS PELA BONDADE DE NOSSO 

SENHOR JESUS CRISTO.  

– ANDRÉ LUIZ (ESPÍRITO) 

 

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

septenária é por causa da perfeição que se celebra nos dons 

do Espírito Santo. Descansará - diz o santo profeta Isaías - 

sobre ele, o Espírito Santo (Is 11,23) com seus 7 dons. Já a lei 

tem 10 mandamentos (...). Se ao 10 ajuntarmos o 7, temos 17. E 

este é o número em que está toda a multidão dos bem-

aventurados.” 

 

– Santo Agostinho 

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

Antonio Fazendo, Lisboa, Verbo, 1974. 
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_________________ 

   Procurando fortalecer o nosso serviço de estudo mediúnico e de 

pesquisa histórico-matemático-doutrinário, e como forma de trazer 

ao nosso encontro direto com os leitores encarnados um pouco mais 

de material para reflexão, pinçamos da obra original, “SÃO 

LUIS IX – O Apóstolo Espiritual da Codificação Espírita”, um 

pequeno, mas muito sugestivo extrato, que cremos será de 

grande valia para que os nossos devotados espíritas, pesquisadores 

e religiosos, de uma maneira geral, e para aqueles que, por algum 

motivo qualquer, não terão condições de estudar mais detidamente 

o livro principal, possam verificar, mesmo que em síntese, o grau de 

alta confiabilidade das palavras dos Benfeitores Espirituais 

(desencarnados e encarnados – estes últimos, em estado de 

Desdobramento Espiritual) de Vivaldo P. S. Filho, seguramente a 

reencarnação atual de São Luis de França: 

   Agora nos perguntamos: “Será realmente que esses dados 

histórico-matemáticos seriam “apenas” uma mera 

ocorrência do acaso”?! Estamos convencidos de que não, pois o 

acaso, verdadeiramente, não existe. 

   E com relação ao mérito de sua obra mediúnica (ainda inédita no 

campo editorial doutrinário, a não ser por sua divulgação nas redes 

sociais da Internet, a exemplo do Facebook, e da sua própria 

Homepage Espírita), assim como em referência ao Capítulo 9 de 

Lucas, seja ele material ou moral, sem qualquer desfavorecimento 

descabido para com outros irmãos de serviços mediúnicos ou 

mesmo a qualquer ensejo de favorecimento especial à sua própria 

personalidade espiritual, vejamos que o próprio Senhor Jesus nos 

advertiu de que: “conheceremos a arvore pelos seus frutos”.   

   É de todo certo que muitos apressadinhos (os espíritas, 

particularmente!), se levantarão contra a nossa empresa, como 

verdadeiros “fiscalizadores” do Espiritismo-Experimental, bravios, 

irritadiços e arrogantes, questionando a incontestável realidade dos 

fatos até aqui apresentados de maneira positiva pela Falange do 
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Espírito da Verdade, tentando passar para os demais a condição 

de “imprecisão”, se é que isto possa ser possível, das nossas 

evidências matemáticas, exatamente por acreditarem que “outros 

tantos milhões de criaturas encarnadas no solo da Terra também 

nasceram sob a regência do signo de câncer, às 15hs do exato 

dia 10 do mês (7) de julho de 1964”... Curiosamente, Vivaldo 

nasceu no Hospital “Sagrada Família”, em Salvador/BA, numa 

perfeita alusão à sua condição de principal Provedor Genético 

da Sagrada Genealogia do Cristo, assunto este já muito 

bem (matematicamente) documentado na maioria das suas 79 

obras anteriores. 

 

   Se por um lado esta ocorrência se torna evidente, já que é muito 

natural pensar desse modo, por outro, solicitaremos aos possíveis 

contraditores de nosso serviço mediúnico que apresentem alguma 

outra pessoa que seja, também, médium de variadas 

faculdades psíquicas, e que, evidentemente, nos traga o 

conjunto de características matemático-mediúnicas que foram 

produzidas e apresentadas até o presente momento, em seu 

conjunto numa impressionante coleção, agora, de 80 livros de 

inquestionável valor doutrinário para o Espiritismo, versando de 

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

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

excelentes investigadores da Reencarnação, da Mediunidade e da 

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

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

de informações filosóficas, científicas e religiosas que fazem parte 

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

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

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

 

   Por este mesmo motivo que, particularmente, nos acautelamos no 

sentido de trazer aos nossos modestos estudos o que podemos 

caracterizar como: “cruzamento de datas e acontecimentos 

matemáticos específicos” que marcaram não apenas a vida 

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

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

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

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

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

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

mesmo assunto, embora de maneira diversificada, como o exemplo 

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

Davi), num entrelaçamento aritmético assustadoramente 

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

História, facultando desse modo uma maior precisão 

numérico-circunstancial em torno da “Aritmética 

Reencarnacionista” aqui em exposição, e um mapa matemático 

perfeito indicando as suas programações reencarnatórias, mediante 

cálculos precisos, embora muito simples de serem feitos. 

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

mediúnica do nosso tarefeiro encarnado, abstração feita de sua vida 

quase apostolar, quase de insulamento e demasiadamente sofrida 

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

disposição diuturnamente, e agora na produção do presente 

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

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

para a Vida Material de meus irmãos. 

   Por outro lado, pela surpreendente semelhança do talhe facial 

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

Filho e São Luis, como apresentado nas fotografias que ilustram 

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

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

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

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

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

como ficou evidente nos registros fotográficos 

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

ficar tranqüilos em relação ao testemunho prosopográfico 

dos personagens em análise, tanto do passado quanto do 

presente (qualquer perícia mais aprofundada neste campo da 

técnica policial e criminalística deverá levar em consideração outros 

tantos aspectos de natureza Mediúnica, Médica, e forçosamente 

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

uma prova material, mesmo que circunstancial, e 

documental, particularmente em torno da “Reencarnação 

Programada da Família Real de França” do século XIII, 

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

na Obra São Luis IX”. 

    

     

   Segundo os nossos Amigos Espirituais, o saudoso médium Ranieri não 

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

Gutenberg, O pai da Imprensa. 

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

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

versão de 07/2018, em “ANDRÉ LUIZ RESPONDE – VOL. 1”. 
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Segundo nos informa o Espírito Rafael A. Ranieri (que quando encarnado, 

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

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

estudos da Reencarnação, visto que está aparelhada por diversas 

ferramentas matemáticas que poderão elucidar alguns dos grandes 

“enigmas” sobre as Vidas Sucessivas. 

_________________ 

Numa análise estritamente científica, e até mesmo doutrinária, 

com total isenção de animo, qualquer sério estudioso da 

Reencarnação verificará que o que estamos assistindo aqui é um 

caso (matematicamente) comprovado de Vidas Sucessivas.  

_________________ 
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FIM DA SEGUNDA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelo Espírito Veneranda                              

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

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

 
 

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

 

Irmã Rosália (Espírito) 

 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 07 de fevereiro de 2015) 

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

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

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

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

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

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

Espírito São Luis de França, está disseminado em várias obras 

mediúnicas por nosso intermédio, configurando-se num serviço 

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

que nos dirigem as faculdades mediúnicas são os mesmos que 

orientaram os trabalhos gloriosos de Allan Kardec, na França, 

quanto os do inesquecível médium Francisco Cândido Xavier, em 

Pedro Leopoldo e Uberaba, Minas Gerais, no Brasil. 

________________ 
 

   
 

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

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

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

 

________________ 
 

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

SÃO LUIS DE FRANÇA 

 

       
 

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

APÓSTOLO ESPIRITUAL DA CODIFICAÇÃO ESPÍRITA”: 

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

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

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

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

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

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

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

vidas passadas, amealhadas de informações precisas e mediante um acervo 

incontável de provas matemáticas (e imagens fotográficas), somente 

acessíveis às mentalidades sinceramente devotadas às ocorrências de natureza 

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

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

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

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

maneira invariavelmente Diversa e Múltipla. 

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

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

da Mecânica Reencarnatória com inúmeras mensagens carregadas de 

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

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

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

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

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

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

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

França, porém um compêndio verdadeiramente enciclopédico que traz em seu 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   

                          André Luiz                                               Vivaldo Filho 

 

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

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

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

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

múltiplas observações, que tiram sua autoridade da concordância existente 

entre elas”. – Allan Kardec 

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

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

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

DISPONÍVEIS PARA OS INTERESSADOS: INTEIRAMENTE “GRATIS”! 

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

No Facebook: www.facebook.com/vivaldopfilho 

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

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

Numa série de comoventes e inspiradoras Mensagens 

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

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

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

consolam, esclarecem e animam os corações humanos, 

sempre desejosos que se encontram de transmitir aos 

companheiros encarnados na Terra: mais Amor e mais 

Carinho, mais Educação e mais Orientação, com palavras 

carregadas não somente de grandes verdades, mas, acima 

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

que já se identificam com as formosas promessas de              

Paz e Caridade de Jesus de Nazaré.                                                

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

No Facebook: www.facebook.com/vivaldopfilho                                  

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

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

lavra mediúnica de:  

Francisco Cândido Xavier 
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Candidatos à Vida Imortal! Guardem os vossos 

espíritos das más intenções, pois o Cristo vos 

aguarda limpos e suaves como uma seda adornada 

de puras pérolas de luz! 

Não hesitem em fazer todo o bem que puder, mas, 

advirto-os, joguem para bem longe de vós, meus 

amados, toda a carga de orgulho e egoísmo que o 

Mundo Material possa lhes insinuar a carregar no 

próprio coração. 

Tereza de Ávila (Espírito)                                            

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

BY VENERANDA/A FALANGE DA VERDADE                                                                  

OBRA SEM FINS LUCRATIVOS – 29/07/2018. 
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