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______________________ 

A nossa capacidade de resistir às tentações da maldade são imensas, 

especialmente quando já temos implantada em nosso coração a 

mensagem imortal do Evangelho, que afirma: Caridade, sempre.                                                                         

– Santo Agostinho 

______________________ 
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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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___________________ 

Ajuda – Elevando. 

Ampara – levantando. 

Passa – Servindo. 

  

Imagem ilustrativa de uma edição antiga                                                                                                                       

capturada da Internet.  

– André Luiz 

(André Luiz, cap. 1, pág. 139: Agenda Cristã, INPERATIVOS 

CRISTÃOS, da 1ª. edição, 3ª. reimpressão,                          

Francisco Cândido Xavier, Editora FEB, 02/2009). 

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

Pelos Espíritos de André Luiz, Hernani G. Andrade 

& Canuto de Abreu 
 

    
 

   Neste trabalho memorável de pesquisa & 

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 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20031109_rendu_photo.html


        Livro # 101: “Reflexões de São Luis de França” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
6 

Ed. e-book: 
2019 

que está por Detrás do Véu de Isis, em relação aos 

incontáveis “SINAIS” & “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 ao 

tempo de Allan Kardec foi 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, além de ter sido as reencarnações de 
Isabel da Hungria e a de Isabel de Portugal. 

 

   Poderemos apreciar a 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. 
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Santa Isabel de Aragão, ou simplesmente Veneranda, como ela é 
mais conhecida na Doutrina Espírita, trata-se do nosso segundo 

mais graduado Diretor Espiritual.  
    

   Este livro, o primeiro dos muitos que viriam a seguir 
versando sobre este mesmo tema, o da VOLTA do Rei 
Santo de França, foi inicialmente psicografado em 
outubro (10) 2013, percorrendo vários meses de recepção 
mediúnica e de pesquisa, quando, finalmente, em junho (6) 
de 2015 ele foi dado à publicidade (virtual) pela Internet, 
para o público em geral, sedo dividido em 3 Volumes 
(737 pág.) por recomendação de um companheiro espírita, 
visto que por ser uma obra muito extensa poderia se tornar 
cansativa para a leitura do espírita e espiritualista comum, 
segundo esse mesmo generoso irmão de crença espírita 

que nos orientou a dividi-lo. 
 

    Uma coleção imperdível, rica em revelações numéricas & 
literárias inéditas acerca de algumas das Vidas Sucessivas 
de São Luis IX, e que merece ser estudada com afinco. 

SEMPRE 'GRÁTIS' EM NOSSO SITE ESPÍRITA: 

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

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fvivaldoespiritismo.wixsite.com%2Fmediunidade-e-jesus%3Ffbclid%3DIwAR1TWkINkaeGNQ3pih17g7KhC29fTZPdiJ6OA-kazn6V6FguKttO5TzPBdA&h=AT10iTRvP6G4Vp-7niiJaTRF3NBg-FNFyyxsshV5vMCzA0WHQMnHG-KaCEfptXVom3wqGLN0D54C7pm1Jo9eWAkpSM2jWtzfPXKlzDbDljyZZU9b9SIITB3GW8EkDUztnGyRlFL24Slgl2TthT3IlKC8f-8JliEjE672pgSqTZikI3up0QCwghW4E6RShphA4-yr5ih-_zSXxBvpJ9Y3I8gixZgxQmaNFf4FNzgwaHMlJ7YhMRmRnz61JmfI5u__BXTUi3xymqQwlYoYBK_OBt2dwOyXj14xDNgFkxdBX7K4HuoL0KABkh-VZ-VsnnzDMb_6vAXuMERWE-IMEOjKLYyKR1kJAlNrNZCfKRSlj58X9T9eNi8xu12p4kYUhxB8zwORiUCILuPWYl1rzpeWGhOF-Ort0HEyf-PEa8CNucaRHq_4b3b3DQYxoCNJ2bgMHH2OAW3agv92HqTo1FOB24NKPdBmXCxa4jCC_ZOjyPKn4kyFBLG5Vg9TQjYyEYwp8pvDJs-8CHiJM6ZIDlZkE2Y2Udgb3gccnxtjCNXXkrIvlh_v1tECfRhs2CeCBFpDjp8BFaks7Ryl93L7MNGGeMd23awUG-QhUuuRXP-OlKxezQ-C6VAtgY_XKdMkctRUTGre
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______****______ 

O Presidente Espiritual da                                                     

‘Sociedade Espírita de Paris’,                    

ao tempo da Codificação Espírita com 

Allan Kardec, no século XIX.  

   

Uma das encarnações passadas do médium             

baiano Vivaldo P. S. Filho. 

__ São Luis IX (9)__                                         

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

______****______ 
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A Luz da Obra de Allan Kardec. 
 

                      
 

Por André Luiz Com Espíritos Amigos                                                                     
 

São Luis de França               

Uma das encarnações futuras de Boaz (bíblico).  

Médium Vivaldo P. S. Filho                                              

Uma das encarnações futuras de São Luis de França. 

     

“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:                                                                             

“Reflexões de Luis IX”, foram capturadas em fontes 

diversas da Internet e em obras da literatura espiritualista. Por isso, 

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

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

solidariedade e fraternidade, desprovido também de qualquer 

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

qualquer lucro financeiro. 
 

1a edição: © 2019 by Vivaldo P. S. Filho 

   Este livro, que tem a Autoria Espiritual de André 

Luiz & Espíritos Amigos, vem complementar as 

obras anteriores lavra mediúnica de Vivaldo P. S. Filho 

que fazem referência à atual Missão do Espírito São 

Luis IX (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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ESTAMOS EM COMEMORAÇÃO DOS                                 

162 ANOS DO ESPIRITISMO                           

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

 

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

Espíritos em 1857. 

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

trabalho precisa continuar”... E dentro desse ritmo 

continuado de serviço empolgante e trabalho 

renovador, os nossos Benfeitores da Vida Maior dão 

continuidade à obra deles mesmos, que não pode ter 

solução de continuidade!... 
    
 

 Quem desejar reproduzir partes de meus livros 

mediúnicos, poderão o fazer sem impedimento 

algum, apenas solicitamos a generosidade de citar a 

nossa específica obra como a fonte de consulta. 
 

   Qualquer recurso que venha a ser arrecadado com a publicação 
impressa desta obra, caso isso venha a ocorrer, deverá ser doado 
integralmente à DIVULGAÇÃO DO ESPIRITISMO, não recebendo o 
autor, ou seus familiares, qualquer remuneração proveniente de sua 
venda. 
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    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 e modesta  
obra psicográfica. 
______________ 
 

   Sempre que possível vamos nós mesmos relendo os 
nossos livros, e, dentro de nossas possibilidades muito 
singelas, vamos procurando corrigir os erros neles e em 
outras (futuras) obras, com isso tentando dar aos nossos 

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

   Uma das coisas que mais me agrada é ver a alegria por 
parte dos nossos amigos espalhados pelo Brasil, que, por 
meio da Internet, estão a nos ofertar o próprio coração 
com palavras de incentivo, quando, de minha parte, 
peço que me mantenham em suas preces a Jesus, visto 
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que a tarefa de qualquer medianeiro, pelo menos nos 
arraiais do Espiritismo, quando ele se despoja por 
completo dos interesses mercadológicos, sempre em 
contrário caminho aos interesses de Jesus Cristo para com 
a tarefa da Cristandade, todo trabalho na mediunidade 
orientada em Allan Kardec e Francisco Cândido Xavier 
deverá ser invariavelmente “gratuita”. 
 

 
                                               

   Meus irmãos de caminhada! Esta é uma regra que deve 

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

da Mediunidade (Sempre) 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 ou bens para si 
mesmo, enfim, em sua tarefa, sob qualquer alegação, 

como se as coisas sagradas do Mais Alto estivessem à 
disposição das criaturas simplórias da Terra quando se diz 
respeito ao nosso serviço junto aos Seres Celestiais. 
 

   Neste aspecto, observemos a vida de Chico Xavier. (Chico 

Xavier Responde, Carlos A. Baccelli, 1ª. edição, págs. 35 & 36, 

Editora LEEPP, Uberaba-MG, ano de 2007). 
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“É provável que muito em breve vocês lerão trabalhos meus 

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

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

 

– Neio Lúcio 
 

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

_____________________ 

 

O Médico-Amigo de Chico Xavier! 

  

Prezado amigo Vivaldo, 

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

que estão trabalhando nas Universidades. Dentre muitas delas 

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

Gerais, existem grupos estudando a Espiritualidade À LUZ DA 

MEDICINA...  

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

levantarão contra o seu livro por nele existirem obras 

polêmicas, que alguns irmãos “ainda não devidamente 

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

– ELIAS BARBOSA 

(Comentário antes de sua desencarnação prematura,                                                   

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

Extrato 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 RACIONALIDADE 

TODA ESPIRITUAL, QUE ENVOLVE SENSIBILIDADE 

E SENTIMENTO, MORAL E ÉTICA, RELIGIÃO E 

RELIGIOSIDADE, QUE SÃO AS FERRAMENTAS 

IDEAIS PARA QUE POSSAMOS AFERIR A 

AUTENTICIDADE DOS FENÔMENOS DA 

REENCARNAÇÃO PROGRAMADA & “MÚLTIPLA”, 

PELOS PROCESSOS NATURAIS DA LÓGICA E DA 

SABEDORIA, DO CONHECIMENTO E DA EDUCAÇÃO, 

SEMPRE FRUTOS DE UMA MENTALIDADE SADIA, DE 

UM CORAÇÃO PURO, E DE UMA ALMA CARIDOSA.  

     

A Equipe da Verdade 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

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

ocupa, cujas diversas partes foram tratadas 

separadamente, depois coligidas num corpo 

metódico, quando puderam ser reunidos 

materiais suficientes. Esta parte da ciência 

espírita mostra desde já que não é uma 

concepção sistemática individual, de um 

homem ou de um Espírito, mas produto de 

múltiplas observações, que tiram sua 

autoridade da concordância existente 

entre elas.” 

  

– Allan Kardec 

(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 – muito embora ele tenha 

preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica 

como Chico Xavier, às vezes, e segundo as circunstâncias 

psíquicas que envolvem cada comunicado, ou seja, a 

depender da natureza mental e emocional do diálogo, 

faz questão de se fazer perceber com a personalidade 

marcante do grande Codificador do Espiritismo, o que 

naturalmente me deixa completamente envolvido pela 

emoção e pela sensibilidade de sua presença sempre 

segura, sóbria e sábia, embora muito simples e muito 
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amável!) –, nos orienta que o caráter de “novo”, aqui 

apresentado pela nossa Nova Ciência da 

“Numerologia Espírita”, se constitui tão somente 

de um simbólico apêndice, um detalhe mesmo, devotado 

ao interesse de expressar uma vestimenta nova, ou antes, 

uma roupagem atual, e específica, da já conhecidíssima 

“Numerologia”, reconhecendo ele o caráter muito 

particular, quanto muito valoroso, desta emblemática 

Ciência dos Números, que acreditamos, tanto eu mesmo 

quanto os meus amorosos Amigos Espirituais, ser um belo 

veículo de averiguação das ainda Desconhecidas e 

Grandes Verdades da Criação Universal, dentro das suas 

disciplinas particulares e especializadas. 

 

(Sob a orientação de André Luiz) 



        Livro # 101: “Reflexões de São Luis de França” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
20 

Ed. e-book: 
2019 

 

Uma Nova “Pequena” Nota 

Especial do Médium 

   

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

e atuantes Benfeitores Espirituais da Vida Maior, embora ele 

tenha preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica 

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

circunstâncias psíquicas que envolvem o comunicado, ou seja, 

a natureza mental e emocional do diálogo que vamos 

mantendo, quanto doutrinária, faz questão de se fazer perceber 

com a personalidade do grande filósofo grego Pitágoras, o Pai 

da Numerologia, COM A INTENÇÃO DE NOS ILUSTRAR 

ACERCA DAS INÚMERAS POSSIBILIDADES DO PSIQUÍSMO 

HUMANO-ESPIRITUAL, DANDO-NOS A CERTEZA DE QUE 

OS NOSSO ESPÍRITO, ESTEJAMOS ENCARNADO OU 

DESENCARNADO, EM DETERMINADAS CIRCUNSTÂNCIAS 

E SITUAÇÕES, POSITIVAMENTE, PODEM ACESSAR O SEU 

PASSADO PRÓXIMO OU MESMO MUITO REMOTO, MESMO 

QUE ESTE PASSADO REMONTE AOS MILÊNIOS DO 

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

altamente intelectualizados, mas embrutecidos pela maldade, 

mesmo que temporária seja essa maldade, também tem como 

acessar as suas ou mesmo as nossas INÚMERAS memórias 

pregressas, quando, neste caso particular, procuram devassar 

determinados conhecimentos arquivados e mantidos de 

maneira quase mecânica em determinadas regiões do nosso 

corpo caloso que tenhamos assimilado no tramite natural de 

nossa evolução intelectual, levando em consideração que 

muitas fraquezas morais e emocionais que aparentemente já 

foram esquecidas por nós também possam ser de seus 

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

CARATER DE  “NOVO”, agora apresentado pela Nova 

Ciência da “Numerologia Espírita”, segue 

apenas o ritmo natural da Evolução do Conhecimento, que 

está sempre sujeito a novas interpretações e a uma maneira 

sempre diversa de lhe conduzir os estudos, sem que haja a 

absoluta necessidade de lhe reformular os conceitos básicos. 

 

   Neste nosso caso, apenas apresentamos uma roupagem 

atual, num competente corpo de Doutrina Decifratória, da 

eficiente Numerologia de Pitágoras, reconhecendo, ele, o 

caráter muito particular, quanto muito valoroso, desta Ciência 

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

do grande Instrutor EMMANUEL, pela psicografia de Chico 

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

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

benfeitor:  

   

   - “Uma opinião isolada nos conduzirá a muitas análises 
nos domínios da numerologia, fugindo ao escopo de 
nossas cogitações espirituais. E continua: ”Os números, 
como as vibrações, possuem a sua mística natural, 
mas, em face de nossos imperativos de educação, temos 
de convir que todos os números, como todas as 
vibrações, serão sagrados para nós, quando houvermos 
santificado o coração para Deus, sendo justo, nesse 
particular, copiarmos a antiga observação do Cristo sobre o 
sábado, esclarecendo que os números foram feitos para os 
homens, 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 P. S. Filho (São Luis) & Maria Isaura (Branca de Castela), no 

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

A nossa sincera homenagem à minha preciosa mãezinha:                                                                

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

e de generosidade que me lecionou durante a minha atual 
existência, quando neste ano de 2019 completo 55 anos de vida. 
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                 Século XIII                     1972                
    

  
                  1973                        Século XXI 

 

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

   A semelhança facial entre a rainha Branca de Castela e Maria 

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

Em nome dos meus Benfeitores Espirituais dedico esta obra à 

minha querida mãezinha Maria Isaura C. Cabral.  

– Vivaldo P. S. Filho 

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

especialmente estas, pela própria natureza dos seus 

inquestionáveis méritos mediúnicos quanto científicos, assim 

como da Bíblia Sagrada (Antigo e Novo Testamento). 

     

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

Espíritos Amigos. 
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Vivaldo P. S. Filho (Salvador, Bahia, 10 de julho de 1964 — é um médium 
espírita com 23 anos de tarefas na Seara de Jesus, com mais de 100 livros 
(e-books) já publicados (virtualmente) e inteiramente “grátis”, na lembrança 

evangélica do: “DAÍ DE GRAÇA O QUE DE GRAÇA RECEBESTE”. 

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

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
http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus/bio
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___Apresentação # 1___ 

  

O ESPÍRITO DE 'SÃO LUIS' NA 

MEDIUNIDADE DE VIVALDO P. S. FILHO 
 

   Não precisamos realizar grandes reflexões para 

que cheguemos à conclusão de que São Luis de 

França está de VOLTA na roupagem fisiológica de 

Vivaldo P. S. Filho, investido atualmente com a 

tarefa graciosa de revelar aos seres humanos 

reencarnados a Nova Genealogia de Jesus, a 

parir dele mesmo, visto que há milênios atrás ele 

envergou a Personalidade de Boaz, o grande 

parceiro de Ruth, cabendo a cada um de nós, os 

seus Benfeitores e Amigos Espirituais, lhe depositar 

a nossa veneração e o nosso agradecimento, sim, 

agradecimento, por estar nos dando, também, a 

oportunidade de trilhar pelos caminhos de Jesus, ao 

seu lado, ou por entre ele (risos), fazendo da nossa 

insignificante existência espiritual um oceano sem 

fim de doces aspirações para destinos Mais Além, 

visto que se, atualmente, estamos lutando pela 
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felicidade da Terra, daqui a mais algum tempo 

estaremos nos reunindo em Outro Orbe para que, 

novamente, unidos em Deus, lutemos pelo bem de 

outras Civilizações planetárias.   

   Para os que não compreendem bem como se 

processa a sua mediunidade, pelo fato de ele ser 

o médium dele mesmo, já que o Espírito de São 

Luis IX está, por assim dizer, dentro dele, faz-se 

necessário que o nosso leitor amigo se socorra dos 

livros de Allan Kardec, quanto os de outros sábios 

autores clássicos de nossa santa Doutrina, para que 

possam fazer um juízo de valor baseado em estudos 

acerca da Mediunidade e do Animismo, algo como 

ocorreu com o médium Flammarion durante a 

recepção das (suas) mensagens do Mundo Maior 

que haveriam de ajudar a compor o primoroso livro: 

“A Gênese”, de Allan Kardec. 

   Certa vez, ele recebeu a noticia de sua benfeitora 

Veneranda de que já havia concluído a sua missão 

na Terra, embora, de sua parte, reconhecendo que, 

enquanto estivesse encarnado na existência terrena 

seria um grande perigo fazer qualquer tipo de 

comemoração, porque, segundo ele ainda, àquela 

época, ninguém, nenhum de nós, estará realmente 

em plena paz de consciência, em relação às suas 

pequenas, ou grandes, obrigações humanas, até 

que finalmente se tenha libertado da vida material 

pelo fenômeno da morte. 

André Luiz                               
(Salvador/BA, 13 de julho de 2019) 

Em Lembrança do 55º. Aniversário do Nascimento de 
Vivaldo P. S. Filho, que ocorreu em 10 de julho de 2019. 
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   Nota do médium: Para os espíritas “de carteirinha” 

– segundo Emmanuel, por Chico Xavier, seria estes “as 

pseudo-autoridades da cátedra ou do altar”. –, que 

infantilmente acham que todos os demais adeptos e 

adeptas da Doutrina devam seguir pelos seus códigos 

‘pessoais’ de ética, sem sopesarem que, na Vida Mais 

Alta, a Verdade da Paz e da Alegria sempre prevalece 

sobre as nossas pobres quinquilharias morais humanas, 

poderá parecer que eu esteja me envaidecendo 

diante de tantos apupos e afagos espirituais 
(risos), entretanto, meus caros irmãos e irmãs da 

grande Filosofia Espírita, posso assegurar-lhes que eles, 

os meus Benfeitores Espirituais, tem em mente e no 

coração o único propósito de observar o Evangelho de 

Jesus, que pede que nos amemo-nos uns aos 

outros de maneira verdadeira, vivamente, sem 

aqueles conflitos psicológicos que, geralmente, 

acometem as criaturas reencarnadas nos Mundos 

Inferiores, e por isso que, dentro do possível, vou me 

colocando a disposição dos Seres da Luz para que 

possam, eles, oferecer-nos algo do delicado amor e da 

preciosa simpatia que desferem não somente ao meu 
Espírito como ao de todas aquelas e aqueles que, de 

alguma maneira, já se tornaram alvo de tamanho 

carinho e estima da parte do Plano Espiritual Superior, 

pelo menos dessa maneira mais direta, pela própria 

mediunidade, ou pela de outros. 

______________                                                             

 

“Pois não há {algo} escondido que não se torne 

manifesto, nem oculto que não venha a {ser} 

conhecido e manifesto.”  

 

(O Novo Testamento, Lucas 8:17, A CANDEIA, pág. 291, do 
original em grego, por Haroldo Dutra Dias, 1ª. edição, pela 

Editora CEI, 2010).                                                     
______________ 
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   Sim, é claro que todos nós, seres em busca de 

elevação moral, mesmo que caindo e errando mais 

do que subindo e acertando, temos sempre pairando 

sobre as nossas cabeças uma plêiade de doces e sábias 

Entidades Angelicais que buscam nos orientar a vida 

íntima, e de sociedade. 
    

   Por mais que estas determinadas pessoas tentem nos 

minar a resistência, quanto a boa intenção, precisamos 

perseverar e ter a certeza de que somente pela fé na 

Verdade do Cristo é que iremos vencer o mundo. 

________________ 
 

  

________________    

   Sem contar, evidentemente, que, na condição de 

simplório intermediário Entre os Dois Mundos, tenho 

procurando me colocar na condição de interprete, o 
mais fiel possível, do pensamento dos meus dedicados 

e amorosos Guias e Mentores Espirituais, como eu 

tenho dito, na condição de ‘cobaia mediúnica’, capaz de 

se entregar de corpo e alma aos seus propósitos que, 

graças a Deus, são os melhores!... – Risos. 
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   Contemos com a própria intuição, quando nestas 

ocasiões formos tratados, pelos Seres da Luz, com 

tamanha estima, para avaliarmos até que ponto tais 

manifestações de sua atenção será válida para que, 

assim como nós mesmos, outros possam se instruir, e 

naturalmente, se deleitar por conta da inapreciável 

gentileza que vem do Céu. 

    Aliás, de gentileza, de paz e alegria é do que mais o 

nosso acanhado Plano Material está precisando. 

   Os amigos não acham? 
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Vivaldo com sua amada mãezinha Maria Isaura, em seu Lar (07/07/2019). 

Vivaldo P. S. Filho (Salvador, Bahia, 10 de julho de 1964 — é um médium 
espírita com 23 anos de tarefas na Seara de Jesus, e com 99 livros (e-books) 

já publicados (virtualmente) e inteiramente “grátis”, sempre na lembrança 
evangélica do: “DAÍ DE GRAÇA O QUE DE GRAÇA RECEBESTES”, 
realizando o seu esforço psíquico de maneira independente, sem sentir 

necessidade de estar filiado a instituições doutrinárias formalizadas, ou não. 

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

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
http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus/bio
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___Apresentação # 2___ 

 

 
_________________ 

 

    R. H. S. Feliz aniversário Vivaldo...  

   Parabéns pelo seu belíssimo trabalho e para todos os que 

trabalham contigo. 

   É muito bom saber que os astros continuam brilhando com sua 

arte e melhorando cada vez mais. 

   Bem, como fã de Audrey Hepburn, Gregory Peck, Elvis, e 

tantos outros, é bom saber que estão bem. 

   Um grande abraço, q continue com essa missão tão 

maravilhosa... E uma abraço também ao rei Luis IX, do qual sou 

bem admirador. 

   Merci! 

(Facebook: 10/07/2019). 

_________________ 

   Muito grato, querido R., pelas suas doces e 

generosas palavras de incentivo ao nosso trabalho 

mediúnico...  

   Sim, esses grandes Espíritos estão trabalhando 

pelo bem da Humanidade, ajudando a todos aqueles 

que buscam em Jesus a luz da paz e do amor, 

https://www.facebook.com/rafael.hortascaldaferri
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independente de qual seja a nossa crença religiosa, 

a nossa condição financeira, raça ou nacionalidade, 

pois, para o Senhor, o que vale mesmo é a nossa 

aceitação de uma vida maior, espiritualmente 

falando, estejamos na Terra ou já no Mais Além...  

 

   Abraços, querido irmão!! 

_________________ 

   M. C. Vivaldo P. S. Filho Já tem um tempo que li, só que fiquei 

sem condições de comentar...  

   Assim como com todos os outros, fiquei extasiada com as 

psicografias, principalmente quando me deparei com a de Hebe 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005382528810
https://www.facebook.com/vivaldo.psfilho?hc_location=ufi
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Camargo, Cauby Peixoto e a de Angela Maria, a emoção foi 

muito grande. 

 

   Vivaldo, obrigada mais uma vez por você existir e me adicionar 

como amiga, obrigada também aos espíritos de luz por essa 

grandeza de poder receber a benção dessas leituras saudáveis para 

o nosso aprendizado. 

   Abraços, querido amigo, e que Jesus nos abençoe sempre. 

_________________ 

   Minha generosa amiga, M., somente tenho o que 

lhe agradecer por tão doces palavras de incentivo 

ao nosso trabalho psicográfico. 

Vivaldo P. S. Filho                                
A Reencarnação de São Luis IX 

Sob a Inspiração de André Luiz 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 10-20 de julho de 2019) 
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   Nota do médium: Como eu disse mais atrás, nada 

mais encantador para a nossa alma do que receber dos 

corações amigos, e admiradores, palavras que se 

revestem de carinho e verdadeiro afeto, quando não for 

possível dar e recebermos um beijo ou um forte abraço, 

pois, acima de tudo, é de amor que o Espírito Imortal 

vive. 

   As duas postagens que acabamos de ver acima se 

referem, com particularidade, ao nosso Livro # 100. 
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“Sempre gostamos de lembrar ao nosso antigo, quanto ao novo, leitor que a querida 

Entidade Veneranda usa de um pseudônimo (no livro “Nosso Lar”, André Luiz/Chico 

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

Cândido Xavier, fora-nos possível saber que, a mesma, se trata do Espírito de Santa 

Isabel, a Rainha Santa de Portugal, como consta da obra espírita: “ISABEL – A 

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

Luz, Belo Horizonte/MG, 2012).”                                                                                                     

Vivaldo P. S. Filho 
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___Apresentação # 3___ 

 

ESTAMOS TODOS 'A CAMINHO DA LUZ': 
A TRANSIÇÃO PLANETÁRIA POR                     

'FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER'                                                

E A MEDIUNIDADE DE VIVALDO P. S. FILHO. 
 

   Meus amigos e amigas! 
 

   Estamos, finalmente, chegando ao 20.07.2019, 

uma data especial marcada pelo Espírito de 

Emmanuel, por intermédio de Francisco Cândido 

Xavier – como passada por ele mesmo a alguns de 

seus amigos mais próximos e dedicados: o Sr. 

Geraldo Lemos Neto & Dra. Marlene Nobre! –, 

que diz respeito à TRANSIÇÃO PLANETÁRIA, 

embora, por meio de nosso Vivaldo, como tivemos 

oportunidade de ver em estudos primorosos da 
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Nova Ciência da “Numerologia Espírita”, 

algo prevista por Allan Kardec como uma “Ciência 

da Concordância dos Números” (R.E.), pelos 

nossos Livros # 80, 81, 82 & 83, em termos dos 

Sinais & Códigos Secretos de Deus pelo 

Espiritismo, ficou evidenciado, por meio desses 

mesmos Códigos Secretos de Deus, que a 

DATA LIMITE foi transferida, pelos Agentes da Luz, 

para o dia 25.12.2019, uma data mais do que 

significativa para os Cristãos, pelos mesmos 

motivos pelos quais fizeram prevalecer ‘a data 

limite’ anterior para o 20.07, desse mesmo ano. 
 

  
 

As imagens acima são dos nossos Livros # 80 & 83. 
    

   Evidentemente, que não estamos tentando 

afrontar uma autoridade mediúnica que 

indiscutivelmente está sob o manto santificado 

do irmão Chico, enquanto reencarnado, tão pouco 

das de seus dois devotados companheiros de lides 

espíritas que nos trouxeram a primeira revelação a 

respeito desse tema, na magnífica obra audiovisual: 
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“NÃO SERÁ EM 2012” (livro/DVD, da FE Editora, 

lançado em 2011), mas podemos, pelo menos, dar 

alguma lúcida confiança ao que temos apresentado 

agora, pelo fato de que os Espíritos Superiores, 

como qualquer criatura reencarnada e realmente 

bem intencionada do Plano Material que tenha 

responsabilidade com o que apresenta ao público, a 

depender das circunstâncias, ‘podem reparar 
datas e refazer projetos’, sempre no anseio de 

fazer o melhor pela causa de Nosso Senhor Jesus 

Cristo. 
 

  
 

Imagens ilustrativas capturadas do Google. 
 

   Por esta razão, aqui, humildemente nós estamos 

oferecendo ao público em geral uma ‘NOVA’ DATA 

LIMITE PARA A TRANSIÇÃO PLANETÁRIA, que 

podemos compreender como uma chance a mais, a 

mais daquelas todas que já nos foram ofertadas 

pela Bondade Maior, para que, de nossa parte, 

façamos novos movimentos na direção de melhores 

destinos. 



        Livro # 101: “Reflexões de São Luis de França” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
46 

Ed. e-book: 
2019 

 
 

   Precisamos ter em nossa mente e no nosso 

coração de que não somos criaturas infalíveis, 

aliás, estamos muito longe disto, entretanto, com 

alguma boa vontade, é bem certo que consigamos 

melhorar alguma coisa dentro de nós mesmos nesta 

atual existência, estejamos no Plano Material ou na 

Vida Espírita, fazendo com que as demais coisas a 

nossa volta, também, venham a se melhorar, 

sempre enaltecendo a mensagem luminosa do 

Evangelho do Cristo. 
 

   - Se não temos dinheiro, preguemos o amor, que 

é o essencial para nossa elevação. 
 

   - Se não temos o alimento ou o remédio que 

possa retirar alguém da tragédia da fome ou da dor, 

que lhe ofertemos a nossa singela paz, ensinando-

lhe que o Senhor não deserda a nenhum de nós. 

   Enfim, estamos todos: A Caminho da Luz...  
 

Veneranda (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 19-21 de julho de 2019) 
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   Nota do médium: Segundo consta no DVD, por 

explanação da inesquecível companheira de Doutrina 

Dra. Marlene Nobre – um fato curioso que eu acho 

valer a pena mencionar, é que, além das duas 

manifestações de apoio ao nosso primeiro trabalho 

mediúnico que vierem da parte de dois grandes amigos 

de Chico Xavier: Dr. Carlos A. Baccelli & Dr. Elias 

Barbosa, não que já não tivesse me bastado tão 

maravilhosas manifestações púbicas e privadas destes 

dois amados irmãos de fé espírita, mas porque eu tinha 
em meu coração o desejo ardente de receber algumas 

palavras de incentivo também da parte dela, da de Dra. 

Marlene Nobre, por tudo o que ela representava de 

bom e valioso à causa do Consolador Prometido no 

Brasil e, em particular, pela sua longa amizade com o 

Chico, claro (risos), pouco tempo antes de sua 

desencarnação, tivemos a promessa da própria Dra. 

Marlene Nobre que ela, também, haveria de nos dar a 

alegria de sua análise do nosso tão batalhado Livro # 

1: “MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS – Relatos de 

um Médium Espírita” (166 pág.), e que nos custou 

cerca de dezessete (17) anos de acurado e intenso 
estudo, dedicada pesquisa e observações psíquicas, 

especialmente pela minha clarividência, até que, 

finalmente, ficasse pronto para ser divulgado pela 

Internet, assim como fizeram estes dois gentis 

companheiros de longa data do querido Chico ao me 

enviarem as suas observações sobre o que eu já tinha 

produzido mediunicamente, entretanto, para a minha 

grande tristeza, ela acabou desencarnando antes de 

termos sido agraciados por mais essa gentileza espírita. 

–, a data limite seria inicialmente a de 22.12.2012 

(pelos Maias), o que mais tarde, segundo Emmanuel, 

pelo Chico Xavier, soubemos ser a de 20.07.2019, 
como consta desse impressionante volume audiovisual: 

“Não Será em 2012” (FE Editora, 2011), que acaba de 

ser mencionado por Veneranda. 
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   Como ficou claro, esta especifica ‘data limite’ para a 

Transição Planetária do nosso Plano Material, a partir 

de minhas próprias observações mediúnicas, ficou 

modificada para o dia 25.12.2019, lembrando que o 

Espírito de Chico Xavier (Allan Kardec) é o nosso mais 

graduado Guia Espiritual. 
 

   Podemos assegurar que as três (3) datas estão 

absolutamente corretas, e estão numericamente e 

matematicamente associadas uma às outras. 
 

 
 

Marlene Nobre ao lado e auxiliando de Chico Xavier. 
    

   Quanto ao desacerto de ver a sábia Dra. Marlene 

desencarnar antes de ter me enviado o seu parecer 

sobre a minha atividade mediúnica, como disse há 

pouco, sem que eu pretendesse desconsiderar o caráter 

honroso de já ter recebido o apoio de dois (2) dos 

grandes e devotados amigos de Chico Xavier, apenas 

pelo fato de me sentir encantado para lhe ter, 

também, no rol dos meus contatos espíritas (risos), 

mesmo que distantes e reconhecendo os seus inúmeros 

afazeres doutrinários e pessoais, posso garantir que 
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ela, ou antes, o seu formoso Espírito manteve a 

palavra prometida, por assim dizer, pois passado 

algum tempo, talvez algumas semanas ou alguns 

poucos meses após a sua desencarnação, ele (a) veio 

ao meu encontro numa época das mais importantes 

para mim, dando-me inclusive um banho de excelentes 

construções astrais que mais se assemelhavam a um 

Laboratório do Mundo Espiritual bem ao lado, ou 

intercalado, do local onde naquele instante eu passava 

por momentos de grande expectativa romântica com a 
alma gêmea de minha alma, naquele que foi o nosso 

primeiro encontro nesta atual reencarnação terrena, 

que poderá ser mais ou menos conhecido em nosso 

Livro # 10: “LUZ A FRENTE” (368 pág.), à Nota do 

médium, a partir da página # 32, obra esta pela 

Autoria dos Espíritos Veneranda & Emmanuel. 
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Hippolyte Léon Denizard Rivail; Lyon, 3 de outubro de 1804 — Paris, 31 de 

março de 1869) foi um influente educador, autor e tradutor francês. Sob 

o pseudônimo de Allan Kardec, notabilizou-se como o codificador 

do Espiritismo (neologismo por ele criado), também denominado de Doutrina 

Espírita. Foi discípulo do reformador educacional Johann Heinrich Pestalozzi e 

um dos pioneiros na pesquisa científica sobre fenômenos paranormais (mais 

notoriamente a mediunidade), assuntos cuja investigação costumava ser 

considerada inadequada. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lyon
https://pt.wikipedia.org/wiki/3_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1804
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
https://pt.wikipedia.org/wiki/31_de_mar%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/31_de_mar%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/1869
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Autor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tradutor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Franceses
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pseud%C3%B4nimo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espiritismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Neologismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doutrina_Esp%C3%ADrita
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doutrina_Esp%C3%ADrita
https://pt.wikipedia.org/wiki/Johann_Heinrich_Pestalozzi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paranormal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mediunidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Allan_Kardec
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   A nossa alegria é imensa, não apenas por uma 

questão pessoal, que sem dúvida nos remete a 

aquela previsão do Senhor: de que o Reino de Deus 

está dentro de cada um de nós (Lucas 17:20-21), e 

com este pensamento podemos, tranquilamente, 

acreditar que ‘a alegria’ em criar e realizar coisas 

para o Bem Maior somente nos embelezará o reino 

particular, que também pertence a Deus, como 

construção do Seu divino pensamento, mas porque 

aqui estamos procurando realizar o reino do Senhor 

nos corações alheios, aos quais estamos ligados 

por delicados fios invisíveis, que nos mantém 

interligados, de maneira que somos parte de uma 

mesma corrente de luz em ascensão permanente 

para o Mais Alto, então, meus filhos, nada mais 

justo do que comemorarmos, o Céu e a Terra, por 

já estarmos podendo entrever um pedacinho da 

Verdadeira Felicidade que nos aguarda para Além 

do Infinito!... 

   O nosso destino é a Eternidade. 

Allan Kardec                                     
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 24 de julho de 2019) 
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   Nota do médium: O Mestre de Lyon está longe de 

se sentir constrangido de psicografar pessoalmente, 

seja por nosso modesto intermédio ou por qualquer 

outro medianeiro que, pela honestidade de suas 

intenções, esteja apto a lhe receber o pensamento 

amigo, generoso e fraternal. 
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PRIMEIRA PARTE 

André Luiz Entrevista 

__________ 
 

   

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha & Chico 

Xavier, surpreende-nos pela riqueza de detalhes fotográficos (desenhados pela 

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

do Espaço Geográfico Espiritual do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde na sua 

generalidade eles residem e trabalham, da referida 

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

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica 

obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André 

Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de 

Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora 

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

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

numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, 

que nasceu e reside atualmente na Cidade de São 

Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os 

Santos), Brasil, já que o projeto das belas 

Revelações Espirituais em torno de algumas de 

suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu 

conhecimento, ou não, por força da natureza 

transcendental do projeto em andamento estar 

alinhado ao número nove (9), referente ao mês 

(9) de setembro do ano de 2012, quando o nosso 

pupilo mediúnico concluiu, a rigor, o seu primeiro 

livro (e-book) pela psicografia: “MENSAGENS DE 

ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, com a 

Coordenação Espiritual de Elvis Presley & Santa 

Clara de Assis, já debatido em obras anteriores de 

sua lavra psicográfica, e que foi produzido em 

homenagem ao livro “VOLTEI”, pelo Irmão Jacob 

(Chico Xavier/FEB). 

   

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

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

pelo Espírito Santa Brígida da Suécia. 
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               Entrevistando 

Luis de França 

    

Pelo Espírito André Luiz                                                                              

Entrevista realizada no lar do médium                        

Vivaldo P. S. Filho no dia 24 de julho de 2018. 
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1) Querido Amigo e Benfeitor, como você se 

sente vivendo em si mesmo essa dualidade 

existencial, uma hora se encontra ajustado 

à mentalidade humana, por assim dizer, e 

logo a frente passa a perceber em seu 

psiquismo a personalidade passada de Luis IX 

de França como que tentando se sobrepor a 

de Vivaldo?... Aliás, posso afirmar que até 

mesmo para nós, os seus dedicados amigos 

espirituais, fica difícil de dissociar uma 

condição sua da outra. 
 

R- Realmente, tenho vivido uma situação 

muito curiosa, especialmente por eu me 

encontrar transitando entre essas duas 

personalidades, visto que, pelo fato de eu 

estar em atividade constante relacionada à 

minha existência passada como Luis IX, nada 

mais compreensível que ora sim e ora não eu 

tenha esses insights psíquicos, ou seja, eu 

acabo percebendo algumas das irradiações 

mentais que mais tem a dizer com a minha 

existência passada, o que naturalmente faz 

com que determinadas Entidades, encarnadas 

e/ou desencarnadas, venham até mim na 

ânsia de me ajudar ou para tão somente me 

conhecer de mais perto, o que para mim tem 

sido motivo de grande alegria, e enorme 

alívio, por me sentir sempre encorajado 

por eles, geralmente nos momentos em que 
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eu mais preciso do caridoso amparo do 

Além!... 
 

 
 

Há poucos instantes, por exemplo, antes de 

chegar ao notebook, notei que alguns 

Espíritos de Luz, guiando uma linda criança- 

espiritual, com seus 4-5 anos de idade, se 

aproximavam de mim... Num primeiro minuto 

eu tomei um susto (risos), por não saber ao 

certo como eu haveria de tratar aquele 

pequeno anjo que, ao mesmo tempo em que 

me dava a sua atenção e o seu carinho, 

passava a sua mãozinha direita por sobre o 

corpo de uma Entidade bastante infeliz do 

Mundo Espiritual, fazendo com que o meu 

coração começasse a bater descompassado 

dentro do peito, aliás, ultimamente eu tenho 

tido muito receio de contatar diretamente 

esses Espíritos muito evoluídos com receio de 
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que eu possa vir a desencarnar antes do 

tempo previsto por vocês, os meus Guias, 

pela emoção do contato astral. 

 

2) Você acredita que aqueles que têm nos lido e 

estudado estão se convencendo do que 

estamos trazendo acerca da “Ciência da 

Concordância dos Números”, como foi 

inicialmente sugerida por Allan Kardec? 
 

R- Logo no comecinho da psicografia eu me 

empolguei de pronto, mas com o decorrer da 

tarefa fui vendo que nem todos haveriam de 

compreender os impressionantes esquemas-

chaves ocultos da mesma maneira como eu 

ia verificando, mas, para a minha enorme 

surpresa, e segundo eu tenho observado 

pelos acessos que estão tendo em nosso Site 

(Gratuito) Espírita, de uns meses para cá 

os navegantes estão procurando mais as 

obras que dizem respeito à VOLTA de São 

Luis IX do que as demais, pelo menos as 

procuras por esse tipo de literatura estão em 

plena ebulição (risos), como se eu pudesse 

de alguma maneira perceber o abrasamento 

do interesse desses leitores internautas que 

generosamente nos procuram a obra em 

curso... 
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Como se diz por ai, todo conhecimento novo 

leva algum tempo para chegar à mente e 

especialmente ao coração das massas, 

entretanto, caro Amigo André, já me sinto 

grandemente satisfeito pelo que temos 

alcançado, se bem que isso não queira dizer 

que devamos deixar a propaganda e a 

publicidade de lado, já que o trabalho está 

apenas no começo, e, creio, que seja a razão 

pela qual você, em particular, iniciou pedidos 

de colaboração aos nossos amados leitores, 

para que eles, também, possam ajudar nesta 

tarefa de promoção da Verdade em suas 

redes sociais.  
 

Mas os fatos estão ai. 
 

Não é mesmo? 

 

3) Uma das forças mediúnicas mais atraentes 

em você, eu acredito que seja a de 

Desdobramento, entretanto desde que você 

iniciou o seu desenvolvimento, em 1996, não 

tem tido autorização dos seus Guias para 

realizar de maneira ostensiva, completamente 

lúcida, mesmo que junto a eles, incursões 

pelos diversos Mundos Espirituais, nem 

mesmo nos que se encontram mais próximos 

de sua Dimensão física... O que tens a nos 

falar sobre isso, sobre a sua faculdade em si 

e em relação à interdição dos seus 
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Benfeitores Espirituais para esse tipo de 

atividade, que, embora seja das mais 

excitantes para qualquer Espírito, esteja ele 

encarnado ou desencarnado, também é uma 

das mais perigosas, senão a mais perigosa de 

todas, sim, porque não existe facilidade 

alguma no campo muito vasto e complexo 

das faculdades psíquicas humanas? 
 

R- Pelo que tenho observado, vocês 

aproveitam-me de maneira que a minha 

memória não falhe, visto que essa sua nova 

questão me remete há alguns minutos atrás, 

quando eu me encontrava descansando em 

meu quarto e ansioso para voltar a carga, 

procurando agilizar com você mesmo o 

trabalho de psicografia desse (nosso) novo 

livro, quando subitamente eu passei a 

visualizar, pela minha mediunidade vidente, 

uma grande floresta, muito fechada e 

razoavelmente escura, mas com uma 

vegetação muito parecida com a que temos 

aqui em nossa Terra Material (5ª. Esfera), 

deixando-me plenamente consciente de que, 

se assim o desejasse, para ali eu poderia 

seguir em Desdobramento Mediúnico, 

absolutamente consciente lúcido das duas 

realidades, a física e a astral, sem que eu 

precisasse de grande esforço para isso... 
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Entretanto, por uma questão de segurança, e 

sempre tendo em mente a interdição de 

vocês para esse tipo de atuação mediúnica, 

procurei me acalmar e evitar qualquer ação 

espontânea de minhas faculdades psíquicas 

que, de alguma maneira, me levassem a 

devassar esse mundo astral aparentemente 

estranho e desconhecido para mim, de 

maneira que uma vez recobrada a ansiedade, 

pelo inusitado, vim para o notebook. 
 

Mas ficou-me a clara certeza de que, se assim 

eu desejar e vocês me permitirem, eu 

poderia fazer incursões de estudo e auxilio 

sem a necessidade de entrar em sono ou em 

qualquer espécie de transe mais profundo, eu 

digo mais profundo porque de certa maneira 

sempre existe um transe mediúnico, mais ou 

menos de acordo às características mentais 

do sujeito, digo isso segundo o controle dos 

Guias da Vida Maior. 
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4) O que você espera da vida humana? 
 

R- Eu sinceramente espero muita felicidade 

para todos, porque eu acredito em Deus e em 

sua bondade, reconhecendo nEle o poder 

maior de retirar os encarnados de todas as 

dificuldades do caminho, evidentemente que 

isso somente ocorrerá segundo o nosso 

merecimento e, em especial, pela nossa 

capacidade de reconhecer no próximo um real 

irmão de caminhada para o Alto, porque se 

eu acredito que o Pai Celestial é Bom eu 

também creio que ele seja a Justiça Maior... 
 

Eu tenho muita confiança no homem, como já 

dizia a bela canção de Erasmo Carlos, embora 

alguns prefiram somente depositar essa 

confiança em Deus (risos), que sabe o que é 

melhor para cada um de nós, porém, pedindo 

desculpas a quem pensa assim, e não lhes 

retiro a razão, prefiro pensar romanticamente 

(risos), vislumbrando para logo um paraíso 

encantador para todos, naturalmente que 

partindo do princípio Evangélico de que: “O 

Reino do Senhor não é deste mundo” 

(João 18:36). 
 

Deixo o meu coração no coração de todos que 

nos dedicam e não dedicam amor e carinho. 

Entrevista realizada, por ANDRÉ LUIZ, no lar                     

do médium no dia 24 julho de 2018. 
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FIM DA PRIMEIRA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelo Espírito André Luiz                                                         

Com  
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SEGUNDA PARTE 

As Mensagens dos 

 

__________ 
 

   

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha & Chico 

Xavier, surpreende-nos pela riqueza de detalhes fotográficos (desenhados pela 

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

do Espaço Geográfico Espiritual do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde na sua 

generalidade eles residem e trabalham, da referida 

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

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica 

obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André 

Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de 

Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora 

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

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

numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, 

que nasceu e reside atualmente na Cidade de São 

Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os 

Santos), Brasil, já que o projeto das belas 

Revelações Espirituais em torno de algumas de 

suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu 

conhecimento, ou não, por força da natureza 

transcendental do projeto em andamento estar 

alinhado ao número nove (9), referente ao mês 

(9) de setembro do ano de 2012, quando o nosso 

pupilo mediúnico concluiu, a rigor, o seu primeiro 

livro (e-book) pela psicografia: “MENSAGENS DE 

ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, com a 

Coordenação Espiritual de Elvis Presley & Santa 

Clara de Assis, já debatido em obras anteriores de 

sua lavra psicográfica, e que foi produzido em 

homenagem ao livro “VOLTEI”, pelo Irmão Jacob 

(Chico Xavier/FEB). 

   

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

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

pelo Espírito Santa Brígida da Suécia. 
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Elvis Aaron Presley (Tupelo, 8 de janeiro de 1935 — Memphis, 16 de 

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

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

forma extravagante, mas ousada como dançava e se mexia, adquirida na década 

de 50. Elvis também foi um dos pioneiros do rock and roll. 

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

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

 
11 

ELE ESTÁ O TEMPO             

TODO  CONOSCO!   

   Como tem sido apresentado ao leitor, a nossa 

intenção tem sido a de fornecer os materiais de 

estudo e reflexão sobre os Códigos (Matemáticos) 

Secretos de Deus inseridos na Obra do Espiritismo 

com o maior percentual possível de mensagens 

morais que, em seu conjunto, haverá de fazer com 

que os amigos reencarnados não somente se 

detenham na parte cientifica quanto, em especial, 

na parte Evangélica da Terceira Revelação, embora 

https://www.thesun.co.uk/tvandshowbiz/6012352/elvis-final-days-death-suicide-or-heart-attack/
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a nossa tarefa, a rigor, seja a de revelar a Quarta 

Revelação Divina, que vem sendo gradualmente 

apresentada pela segurança dos elementos-

chaves: numéricos, literários & editoriais que 

evidenciam a VOLTA de São Luis IX e a sua 

natural conexão com a Nova Genealogia de 

Jesus, de maneira que uma coisa está 

perfeitamente ajustada a outra por decodificações 

precisas que passam a dar como certa uma obra 

que vem de Muito Além, tudo ajustado de maneira 

que somente mãos hábeis e divinas poderiam 

realizar, enriquecendo ainda mais o cortejo de 

provas doutrinárias e laboratoriais sobre a 

Reencarnação, aqui vista sob o foco especifico da 

Matemática de Deus!... 

  

   De maneira didática, muitas vezes repetitiva, para 

que o conjunto da obra em curso não se perca tanto 

pela distância entre o começo, meio e o fim, temos 
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procurado favorecer o nosso atento leitor com o 

maior número possível de material investigativo, 

para que, acima de tudo, fique tudo claro pela 

claridade dos fatos que vão sendo desentranhados 

da própria literatura espírita, evangélica e bíblica, 

como um todo. 

   Entretanto, no caso a ser abordado agora, vamos 

nos deparar com elementos numérico-chaves 

que dizem particular respeito às operações 

metafísicas e de laboratório da civilização Maia, 

visto que a ‘DATA LIMITE’ por eles apresentada, 

como qualquer um poderá verificar na produção 

audiovisual: “Não Será em 2012” (FE Editora, ano 

de 2011), segue um ajustamento tão conseqüente 

& concordante, em relação à Numerologia 

Espírita revelada por São Luis IX, reencarnado, 

que quase nada teremos a acrescentar senão os 

próprios números, ricos em orientações ocultas que 

poderão ser devidamente compreendidas a partir de 

um estudo histórico e literário dentro dos episódios 

clássicos de sua civilização: 

- 22.12.2012 (pelos Maias) 
    

   Vejamos assim: 
 

- 2 + 2 = 4: O exato mês (4) de abril do 
nascimento de São Luis IX (Vivaldo P. S. 
Filho). 
 

- 1 + 2 + 2 + 1 + 2 = 8: O exato mês (8) de 
agosto da morte de São Luis IX (Vivaldo P. S. 
Filho). 
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      ________________ 

   Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? 

   “Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito 

sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do 

homem e a vossa razão responderá.” 

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

O Universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar 

que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. 

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

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 4, Provas da existência de Deus, 

Parte Primeira, Capítulo I, De Deus, 93ª. edição (EDIÇÃO HISTÓRICA) – 1ª. impressão 

– 100 mil exemplares – 5/2013, tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 

   Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação 

primária a uma combinação fortuita da matéria, ou, por outra, ao 

acaso? 

   “Outro absurdo! Que homem de bom senso pode considerar 

o acaso um ser inteligente? E, demais, que é o acaso? 

Nada.” 

       A harmonia existente no mecanismo do Universo patenteia combinações 

e desígnios determinados e, por isso mesmo, revela um poder 

inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o 

acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. 

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

grifos são meus). 

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

Parte Primeira, Capítulo I, De Deus, 93ª. edição (EDIÇÃO HISTÓRICA) – 1ª. impressão 

– 100 mil exemplares – 5/2013, tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 
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   Mesmo que façamos de maneira um pouco 

diferente, o resultado continua surpreendente, 

exatamente pela sua perfeita concordância com o 

que temos afirmado até aqui sobre a Nova 

Genealogia de Jesus que vem sendo disseminada 

pelo Orbe, física e/ou psiquicamente, tanto faz, 

já que a condição mediúnica de Vivaldo lhe permite 

estar transitando Entre os Dois Mundos de maneira 

espontânea, sem que nada lhe impeça de cumprir a 

sua sagrada e atual missão junto à Falange da 

Verdade, por conta dos elementos hereditários do 

próprio Luis de França reencarnado, que no tempo 

bíblico envergou a personalidade de Boaz, o grande 

amor de Ruth: 
 

- 22.12.2012 (pelos Maias) 
    

   Vejamos assim: 
 

- 22 + 12 + 2012 = 2046.  
 

   O mesmo que: 
 

- 4: O exato mês (4) de abril do nascimento de 
São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

 
- 2 + 6 = 8: O exato mês (8) de agosto da 
morte de São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

_________________ 

CONFIRMANDO A REALEZA ESPIRITUAL DA 

NOVA CIÊNCIA ESPÍRITA DOS                   

NÚMEROS SECRETOS DE DEUS. 

_________________ 
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   Em sua Apresentação # 3, Veneranda teve a 

oportunidade de identificar os Livros cunhados pela 

mediunidade de Vivaldo (# 80, 81, 82 & 83) que 

tratam especificamente das decodificações 

referentes à ‘DATA LIMITE’ ofertada ao Mundo 

Material pelas abençoadas faculdades psíquicas de 

Chico Xavier, por isso, cremos, que o estudo de 

agora somente deva trazer elementos inéditos 

quanto aos seus cálculos e associações: 
 

- 22.12.2012 (pelos Maias) 
- 20.07.2019 (por Chico Xavier) 

- 25.12.2019 (por Vivaldo P. S. Filho) 
 

   Então, vejamos dessa maneira: 

- 22 + 12 + 2012 + 20 + 7 + 2019 + 25 + 12 + 

2019 = 6148. 

   Vejamos assim: 
 

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

São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 
 

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

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 
 

   E assim: 
 

- 6 + 4 = 10: O exato dia (10) do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 
 

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

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

_________________ 

- 1... 9 (do: 1 + 8 = 9.)...6... 4: Temos o exato 

ano (1964) do nascimento de Vivaldo P. S. 

Filho (São Luis IX). 



        Livro # 101: “Reflexões de São Luis de França” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
73 

Ed. e-book: 
2019 

_________________ 

    

 
_________________ 

   Então, estão apreciando este novo esquema de 

decifração dos Códigos Secretos de Deus? 
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   Façamos isto agora: 
 

- 22.12.2012 (pelos Maias) 

- 10.07.1964 (Nascimento de Vivaldo P. S. Filho) 
 

   Da seguinte maneira: 
 

- 22 + 12 + 2012 + 10 + 7 + 1964 + 15 + 3 (dia, 

mês, ano e hora do nascimento de Vivaldo P. S. 

Filho) = 4045. 
 

(podemos deduzir 15hs como 3hs) 
    

   A situação-chave aqui fica tão interessante quanto 

a de antes: 
 

- 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). 
 

   E mais: 
 

- 5 + 4 (volta) = 9. 

- 4 + 4 (ida) = 8. 
 

   Quando: 
 

- 9 + 8 = 17... 
 

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

P. S. Filho (São Luis IX). 
 

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

_________________ 

   Reconhecemos que as coisas da matemática nem 

sempre estão ajustadas à mentalidade das pessoas, 

por isso que desejamos que o leitor procure analisar 

as circunstâncias numéricas com paciência.  
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   Segundo o ‘Instituto Pedro Melo’ (SSP/BA), exite 

cerca de seis (6) pessoas no Brasil com nomes 

semelhantes ao de Vivaldo, não absolutos, quando 

que, também, somente ele: nasceu às 15 horas 

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

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

1964.  

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

França) (re)nasceu no Hospital da “Sagrada 

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

alusão à sua condição de principal Provedor 

Genético da Sagrada Genealogia do Cristo para 

o 4º. Milênio da Era Cristã. 
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   Vocês, assim como o nosso valioso pupilo Vivaldo, 

aceitam mais algum acervo de elementos-chaves 

que tratam de elucidar essa emblemática questão 

Chiquista (risos)? 
 

   O prazer será todo nosso: 
 

- 22.12.2012 (pelos Maias) 
- 20.07.2019 (por Chico Xavier) 

- 10.07.1964 (Nascimento de Vivaldo P. S. 
Filho, a reencarnação de São Luis IX) 
- 25.12.2019 (por Vivaldo P. S. Filho) 

 

- 22 + 12 + 2012 + 20 + 7 + 2019 + 10 + 7 + 

1964 + 15 + 3 (hora) + 25 + 12 + 2019 = 8147. 

   E estão (de volta) os números-chaves fatais: 

_________________ 

- 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). 

_________________ 

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

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

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

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

_________________ 
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Algo surpreendente sobre a ‘Data Limite’            

continua sendo desvendado pela                             

Numerologia Espírita de São Luis IX 

   Cada vez que processamos alguma nova equação 

que esteja associada aos elementos-cheves 

relacionados à vida e à missão de São Luis-Vivaldo, 

vai ficando cada vez mais claro como tudo fora 

realmente manejado pelo Pensamento Superior 

para que, por força de sua própria mediunidade –

caso fosse possível e/ou não tivessemos encontrado 

outros médiuns que pudesse nos ajudar a realizar o 

que, a rigor, ele mesmo poderia deixar para mais 

tarde! –, o Mundo Material conseguisse vislumbrar 

algo da Matematica Divina em perfeita sinergia 

com as informações oriundas da Doutrina, e de fora 

dela, a respeito desse particular tema.  

- 22.12.2012 (pelos Maias) 
- 20.07.2019 (por Chico Xavier) 

- 10.07.1964 (Nascimento de Vivaldo P. S. 
Filho, a reencarnação de São Luis IX) 

 

- 1964 (Nascimento de Vivaldo) para 2012 (Data 

Limite segundo os Maias) = 48 (anos)  

   Temos: 

- 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). 
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____________ 

   Vejamos mais um pouco: 

- 1964 (Nascimento de Vivaldo) para 2019 (Data 

Limite segundo Chico Xavier) = 55 (anos).  

- 2012 (Data Limite segundo os Maias) para 2019 

(Data Limite segundo Chico Xavier) = 7 (anos). 

   Como vemos, a situação numérica-chave bate 

perfeitamente com tudo aquilo que temos oferecido 

ao leitor: 

- 5 + 5 = 10: O exato dia (10) do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 
 

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

____________ 

 

____________ 
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   A Narrativa (Matemática) da ‘Data Limite’            

continua sendo desvendada pela                             

Numerologia Espírita de São Luis IX 

   Vejamos as coisas da Matemática Secreta de 

Deus, agora sob um novo campo de observação, 

para que possamos continuar nos assegurando pela 

concordancia & universalidade de sempre: 

   - 22.12.2012 (pelos Maias) 

- 20.07.2019 (por Chico Xavier) 
- 25.12.2019 (por Vivaldo P. S. Filho) 

 

   Temos os dias: 

- 22 + 20 + 25 = 67. 

   Temos os mêses: 

- 12 + 07 + 12 = 31. 

   Temos os anos: 

- 2012 + 2019 + 2019 = 6050. 

   Encontramos os seguintes elementos-chaves: 

- 67...31...6050 

   Façamos o seguinte: 

- 3 + 1 = 4: O exato mês (4) de abril do 

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

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

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

____________ 
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________________ 

   Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? 

   “Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito 

sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do 

homem e a vossa razão responderá.” 

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

O Universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar 

que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. 

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

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 4, Provas da existência de Deus, 

Parte Primeira, Capítulo I, De Deus, 93ª. edição (EDIÇÃO HISTÓRICA) – 1ª. impressão 

– 100 mil exemplares – 5/2013, tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 

   Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação 

primária a uma combinação fortuita da matéria, ou, por outra, ao 

acaso? 

   “Outro absurdo! Que homem de bom senso pode considerar 

o acaso um ser inteligente? E, demais, que é o acaso? 

Nada.” 

       A harmonia existente no mecanismo do Universo patenteia combinações 

e desígnios determinados e, por isso mesmo, revela um poder 

inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o 

acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. 

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

grifos são meus). 

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

Parte Primeira, Capítulo I, De Deus, 93ª. edição (EDIÇÃO HISTÓRICA) – 1ª. impressão 

– 100 mil exemplares – 5/2013, tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 



        Livro # 101: “Reflexões de São Luis de França” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
81 

Ed. e-book: 
2019 

   E finalizando, temos: 
 

- 6 + 6 + 5 = 17. 
 

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

P. S. Filho (São Luis IX). 
 

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

_____Vivaldo P. S. Filho_____ 
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_________________ 

 

   Como nos diria o Mentor André Luiz, por conta de 

inesgotável vontade de fazer o melhor pela Causa 

de Jesus, embora ele seja um dos primeiros a 

reconhecer a sua própria limitação diante de tão 

grandes Segredos do Mais Alto: VOLTEMOS A 
CARGA!!! 
 

   A partir dos dados que descobrimos mais acima, 

vamos apresentar outro esquema-chave que tem 

haver com o quadro geral das ‘Datas Limites’ até 

então fornecidas: Pelos Maias, pelo Chico Xavier e 

por Vivaldo P. S. Filho:    
 

   Temos os dias: 
 

- 22 + 20 + 25 = 67. 

   Temos os mêses: 

- 12 + 07 + 12 = 31. 

   Temos os anos: 

- 2012 + 2019 + 2019 = 6050. 

   Vejamos da seguinte maneira: 

- 67 + 31 + 6050 = 6148. 

   Que fatalmente nos dará o seguinte esquema: 

- 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). 
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____________ 

- 9 (# encontrado a partir da conversão do outro 

emblemático # 6, ambos sugerem a Nova Missão 

de São Luis IX.) + 1 = 10: Temos o exato dia (10) 

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

IX). 

 

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

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

____________ 

Façamos um breve parêntese para mostrar ao 

leitor, ou o rememorarmos em relação a estes dois 

elementos numéricos (6 & 9) que dizem respeito à 

Nova Missão de São Luis: 

OS EMBLEMÁTICOS # 6 & 9: 
 

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

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

Filho 'iniciou' e 'completou' a primeira parte 

original da sua primeira obra pela mediunidade 

psicográfica, propriamente dita: “MENSAGENS DE 

ALÉM-TÚMULO”, Espíritos Diversos, Coordenação 

dos Espíritos Elvis Presley & Santa Clara de 

Assis, em homenagem ao livro “VOLTEI”, pelo 

Espírito Irmão Jacob (por psicografia de Chico 

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

Espiritual da Terra (Arte em geral ou Cultural e 

Ciência), de onde tem partido a maior parte das 

Entidades da Luz que tem lhe auxiliado na produção 

dos livros psicográficos, sem desconsiderar que 

estes enigmáticos # 6 & 9, quando invertidos, 

aparecem como os # 9 & 6. 
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   Quando também precisamos nos lembrar do titulo 

de família do Rei Santo de França: São Luis IX (9) 

de França, seguramente uma das reencarnações 

passadas do médium baiano Vivaldo P. S. Filho. – 

enquanto que o número 6 representa o exato mês 

(6) de junho do nascimento de São João Batista, 

que tomamos conhecimento apareceu à época da 

Codificação Espírita como o Espírito da Verdade! 

________________ 

Vejamos a questão # 9, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

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

inteligência suprema e superior a todas as coisas?  

   “Tendes um provérbio que diz: ‘Pela obra se 

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

procurai o autor. O orgulho é que gera a 

incredulidade. O homem orgulhoso nada admite 

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

mesmo de espírito forte. Pobre ser, que um sopro 

de Deus pode abater!” 

            O poder de uma inteligência se julga pelas suas 

obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a 

Natureza produz, a causa primária é, 

conseguintemente, uma inteligência superior à 

Humanidade. 

            Quaisquer que sejam os prodígios que a 

inteligência humana tenha operado, ela própria tem 

uma causa e, quanto maior for o que opere, tanto 
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maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência 

superior é que é a causa primária de todas as coisas, 

seja qual for esse nome que lhe dêem. (Nota de Allan 

Kardec. Os destaques são nossos). 

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

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

Editora da FEB). 

________________ 

Vejamos a questão # 6, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

    O sentimento íntimo que temos da existência de 

Deus não poderia ser fruto da educação, resultado 

de idéias adquiridas? 

   “Se assim fosse, por que existiria nos vossos 

selvagens esse sentimento?” 

         Se o sentimento da existência de um ser supremo 

fosse tão somente produto de um ensino, não seria 

universal e não existiria senão nos que houvessem podido 

receber esse ensino, conforme se dá com as noções 

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

nossos). 

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

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

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

exemplares – 5/2013, tradução de Guillon Ribeiro, Edição da 

FEB. 

________________ 
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_____São Luis de França_____ 
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   Como dissemos mais acima, e dentro da rotina 

que temos apresentando, para uma melhor 

compreensão da nova missão de São Luis IX, a 

partir destes números-chaves que dizem respeito 

às suas vidas passadas em conexão com a sua atual 

Personalidade, como Vivaldo, será importante que o 

leitor não se atenha apenas e tão somente nestes 

trabalhos de Decifração dos Códigos de Deus, mas 

que se imiscua nas narrativas literárias que estão 

hermeticamente associadas a cada uma dessas 

mesmas decodificações, com isso todos poderão se 

inteirar dos, até então, ocultos mistérios que dizem 

respeito a um Divino Esquema de Reencarnação 

(Matematicamente) Programada com fins a dar 

prosseguimento à Genealogia do Cristo. 

   Ficamos por aqui, pedindo a todos que forneçam 

ao nosso Vivaldo as suas preces, por estar ele em 

luta permanente pela sua elevação e sua vitoria 

no Planeta Terra, assim como qualquer o de nós, 

estejamos encarnado ou desencarnado. 

   Não hesitemos em fazer o bem aos médiuns de 

todas as procedências, mesmo que muitos 

estejam declinando de suas obrigações com o Cristo 

e com a Caridade, que emana dEle, porque algum 

dia eles se reerguerão das sombras para Luz. 

Elvis Presley                                     

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 21/07-31/08 de 2019) 
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   Nota do médium: Este grande Amigo Espiritual, 

Elvis, sempre procura me trazer alguma surpresa, e 

desta vez não foi diferente, visto que por mais que eu 

tivesse alguma noção do que ele haveria de fazer, me 

vi, assim, creio, como muitos dos leitores, diante de 

evidências surpreendentes em torno deste fantástico 

assunto da Transição Planetária, quando vi momento 

após momento, de sua narrativa numérica-chave, se 

manifestar outras tantas evidências sobre a minha 

passada e atual missão sobre a face da Terra, o que me 

deixa não somente emocionado quanto muito decidido 

a continuar fazendo o meu melhor, mesmo que esse 

meu melhor seja algo muito distante, muito distante 

mesmo, do ideal. 
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   A roupa (macacão) utilizado por ele em seus últimos 

shows no ano de 1977, foi o que aparece nas fotos que 

ilustram este seu Capítulo # 1, conhecido como o 

“The Sundial Suit” (A Roupa do ‘Calendário Solar’ da 

Civilização Maia), que tudo tem haver com esta sua 

empolgante Decodificação dos Sinais & Códigos 

(Matemáticos) Secretos de Deus do Espiritismo. 

   De minha parte, me sinto feliz por ter lhe dado 

condições mediúnicas para nos ministrar mais esta lição 

de Espiritismo, de Espiritualismo e de Espiritualidade, 

como certamente nos diria o grande mentor Emmanuel, 

por intermédio de Chico Xavier. 

   

   Um ponto que merece ser deixado destacado, é o de 

este mesmo tema ter sido inicialmente abordado, por 

meio de minha mediunidade, em nosso Livro # 48: 

“CHICO XAVIER RESPONDE – VOL. 2: ‘Pinga-Fogo no 

Além’...”, na questão 4, da Entrevista com o Espírito de 

Chico Xavier. 



        Livro # 101: “Reflexões de São Luis de França” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
90 

Ed. e-book: 
2019 

   No mais, seguindo as recomendações dos nossos 

dedicados Espíritos Amigos, deixamos o convite para 

que outros estudantes da Reencarnação venham em 

nosso auxilio, dessa forma contribuindo com o seu 

próprio trabalho de investigação e de divulgação dos 

enigmáticos Sinais & Códigos Secretos de Deus pelo 

Espiritismo, percebendo que além do que Elvis acaba 

de nos ofertar aqui, evidentemente, existem outros 

tantos elementos-chaves que fatalmente chegarão a 

um mesmo principio: o da atual VOLTA do Espírito de 

São Luis de França, já que tanto na 1ª. edição do 

livro quanto na 1ª. versão em DVD do audiovisual: 

“Não Será em 2012” (FE Editora, ano de 2011), ou 

seja, em suas páginas – em específicos pontos-

chaves: numéricos, literários & editoriais, relacionados 

aos elementos-chaves: 4, 7, 8, 9, 10 & 17, que 

dizem respeito à vida e à missão de São Luis em 

conexão com a de Vivaldo P. S. Filho –, quanto no 

sincronismo de tempo das imagens haveremos de 

encontrar mais esquemas preestabelecidos pelo Mais 

Alto, que, de uma forma ou de outra, desaguarão na 

idéia-base de nossas Novas Revelações Espíritas. 

   Seria muito cansativo para o leitor que os Espíritos 

Amigos fizessem um trabalho definitivo numa única 

obra, o que deixaria a sua leitura demasiadamente 

cansativa e extensa, quase impossível de ser praticada, 

e visto que a maioria de nós não tem grandes afeições 

para com as coisas da Matemática, além do que, para 

mim, seria mediunicamente muito exaustivo, então, 

como eles mesmos tem solicitado, será de capital 

importância que outros estudiosos do tema venham a 

nos ajudar nesta tarefa, dando prosseguimento ao que 
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temos feito, ou pelo menos a partir do que nós mesmos 

vamos conseguindo apresentar, pois outros elementos-

chaves: numéricos, literários & editoriais poderão ser 

conhecidos e vindo a se associar com o que fazemos a 

cada nova investigação. 

   A base de tudo temos lançado com a segurança da 

concordância entre todas as obras espíritas até aqui 

estudadas, dando-nos de maneira indiscutível um 

caráter totalmente universal pela Literatura Bíblica & 

Espírita. 

   Quanto ao Espírito Elvis Presley, podemos afirmar, 

como um testemunho mediúnico pessoal, ter sido ele, 

em vidas passadas, a Personalidade do Rei Daví 

(bíblico), a de André (um dos Apóstolos do Cristo), e 

mais recentemente a do grande pesquisador e autor 

espírita Gabriel Delanne. 

   Que o Senhor seja louvado. 
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Grace Patricia Grimaldi, nome de casada de Grace Patricia Kelly  (Filadélfia, 12 de 

novembro de 1929 — Monte Carlo, Mônaco, 14 de setembro de 1982), foi 

uma atriz norte-americana, vencedora do Oscar na categoria Melhor Atriz e, após seu 

casamento com Rainier III, príncipe-soberano de Mônaco, tornou-se a princesa de 

Mônaco, sendo conhecida também como Princesa Grace de Mônaco. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Grace_Kelly  
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___Capítulo # 2___ 

 

A VIDA TEM OS SEUS         

MISTÉRIOS!      

   A gente, que de alguma maneira já se encontra 

em melhores condições espirituais em relação aos 

que transitam pela existência terrena, ficamos 

dolorosamente preocupados em verificar que a 

maioria daqueles Espíritos que deixamos na 

retaguarda, vivendo sob o clamor insidioso da 

materialidade, continuam acreditando que a vida 

humana fora-lhes entregue pelo Mundo Maior para 
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que, sinistramente, se deleitassem pelas amarguras 

e pelo sofrimento das demais criaturas, que na 

verdade são nossas irmãs e irmãos perante a 

Paternidade Divina!... E por causa dessa 

tremenda falta de compreensão das coisas 

verdadeiramente de Deus, passam a nos desferir 

seus pensamentos angustiantes quando, pelo sono, 

passam a verificar que esta mesma vida, 

malbaratada, nada mais tem lhes feito senão um 

grande favor, que é o de lhes alertar quanto ao fato 

de que sem caridade de uns para com os outros 

ninguém poderá ser feliz de verdade, quando são 

obrigados a assistir os sofrimentos alheios pelos 

veículos de comunicação, ler em revistas, jornais, 

ou tomarem conhecimento da realidade que os 

cerca pelas redes sociais, com isso, mesmo que não 

desejando, vão forçosamente se deparando com 

uma realidade que fatalmente haverão de encontrar 

para si mesmos, já que destes vagos sonhos, 

durante as suas Viagens Astrais, trazem consigo a 

intima consciência de que a Vida não pode ser 

somente esse terrível culto ao dinheiro e às baixas 

sensações corporais, no que vai dando um pouco 

mais de fôlego aos Seres da Luz, para que, de 

qualquer modo, possam fazer tocar no coração de 

todos a esperança de um futuro feliz! 

Grace Kelly                                     

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 22 de julho de 2019) 
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   Nota do médium: Esta bela Entidade Superior, 

como sabemos, atualmente reside em um Planeta 

muito avançado moralmente, sendo que em dados 

momentos tem vindo nos visitar para nos dar o seu 

testemunho acerca da sua vida em Mundos Felizes e da 

sua percepção sobre a pobre existência humana, o que 

vale anotar que ela, segundo eu pude verificar 

psiquicamente, e até certo ponto, tem se mantida 

conectada com o nosso Orbe, para que, mesmo que a 

distâncias inimagináveis para nós, transmita o seu 

pensamento, nos dando mais alguma luz sobre a tarefa 

que todos nós precisamos empreender pela nossa 

melhoria espiritual e, naturalmente, pela melhoria de 

toda a nossa sociedade planetária. 

 

   Neste momento, ela não se encontra em corpo astral 

aqui, entretanto posso lhe perceber o corpo delicado e 

lírico ao meu lado, de maneira quase palpável, quase 

que lhe tocando as próprias carnes espirituais, dando-

me a clareza de sua capacidade de Materialização à 

Distância de onde ela realmente se encontra física-

astralmente, e de maneira consciente. 

   Ela é um amor de Espírito, cheia de vivacidade e 

profundamente carinhosa, atraída pelos corações 

terrenos que primam por uma Sexualidade Elevada, 
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embora em nada ortodoxa, mas plenamente viva em 

paixão e romantismo. 

   Ela deixa-me entendido de que sua alma gêmea se 

encontra reencarnada na Terra, em missão, e isso faz 

com que ela precise vir até nosso meio com certa 

freqüência, mesmo que muitas vezes somente pelo 

poder mental que ela já adquiriu, não desconsiderando 

que ela, por sua delicada condição de Espírito Amoroso, 

tem certa dificuldade de adentrar fisicamente, por 

assim dizer – até porque os Espíritos também vivem 

em condições materiais, embora de poder atômico 

diverso do nosso! –, a nossa Casa Terrena Planetária, 

pois, para ela, seguramente que as nossas particulares 

irradiações devem se assemelhar as de grosseiros e 

sombrios Espíritos das trevas... 

 

Para os Espíritos de Luz, a nossa capacidade moral muito 

atrasada faz como que, ma maioria das vezes, nos 

apresentemos para eles, física e astralmente, na mesma 

condição dos Espíritos mais delinqüentes da Vida 

Espiritual. 
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   Levemos em consideração uma dada mensagem de 

Humberto de Campos, em um dos seus livros por Chico 

Xavier, quando ele afirma que os Espíritos mais 

evoluídos, residentes em Planetas Iluminados, vêem a 

nossa condição moral, e até física, semelhante à de 

verdadeiros Satanases. 

   Oremos por ela, por nós, e que Deus nos guarde a 

todos. 
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Doris Mary Ann von Kappelhoff, conhecida como Doris Day (Cincinnati, 3 de 

abril de 1922 — Carmel Valley, 13 de maio de 2019) foi 

uma atriz e cantora estadunidense. Ela começou sua carreira como cantora de Big 

bands em 1939, tendo aumentado sua popularidade com sua primeira gravação de 

sucesso Sentimental Journey, em 1945. Depois de deixar Les Brown & His Band of 

Renown para embarcar em uma carreira solo, Day tornou-se uma das mais populares 

e aclamadas cantoras do século XX.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Doris_Day 
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___Capítulo # 3___ 

 

A VIDA TEM OS SEUS         

MISTÉRIOS! – II      

   Eu vou pegar o gancho da mensagem anterior, 

para tentar fazer como que os nossos irmãos da 

Terra Material reflitam um pouco mais a este 

respeito, o da maneira como geralmente pensamos 

como seja o Mundo dos Espíritos... Não que alguns 

religiosos, e os espiritualistas em particular, já não 

tenham alguma noção do que venha a ser o Céu e o 

Inferno – aproveito a oportunidade para lhes 

recomendar a leitura e o estudo da excelente obra 
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de Allan Kardec: “O CÉU E O INFERNO”, algo que 

muitos espíritas ainda não fizeram, e pior do que 

isso, algo que sequer tenham em mente fazer, por 

acreditarem que as obras do Codificador são 

demasiadamente difíceis de compreensão, e por 

isso acabam não aproveitando tamanho acervo de 

cultura do Espaço apenas por não se movimentarem 

na direção da Cultura Espírita que, basicamente, 

lhes retirarão da ignorância, quase completa, do 

que realmente venha a ser a Vida Espiritual, e a sua 

relação com a existência humana! –, mas sempre se 

faz necessário tentar realizar a proeza de explicar, e 

tentar esclarecer, os seres terrenos, de como a Vida 

Espírita pode ou não ser vantajosa para nós após a 

morte fisiológica, sim, porque uma vez vindo a 

desencarnar, segundo o termo cunhado por Kardec, 

poderemos passar por bons ou maus bocados 

segundo tenhamos feito bem ou mal a nossa lição 

de casa, em termos de melhoria interior, ou seja, se 

tivermos sido ou não caridosos em relação ao nosso 

próximo, e à vida de uma maneira geral!... 

   O espaço é sempre pouco para apresentarmos 

aos seres encarnados o que temos para falar, então, 

recomendo também que se esclareçam pelos filmes 

e seriados de ficção, que de alguma maneira podem 

lhes oferecer uma luz acerca da Imortalidade.    

Doris Day                                     

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 23 de julho de 2019) 
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   Nota do médium: Eu sei que todos nós, enquanto 

espíritas confessos, precisamos colocar a carapuça em 

relação ao que os Espíritos Amigos falam para nós, em 

termos de instrução para a Vida Imortal, entretanto, 

logo no comecinho da eclosão de minhas 

faculdades mediúnicas, tive a felicidade de conhecer 

as Obras Básicas da Codificação, que foram lidas e 

estudas por mim de maneira ávida, exaustiva, durante 

um bom tempo, até que mais ou menos afinado com os 

estudos de Allan Kardec eu passei a me dedicar a 

outras tarefas, sem grandes preocupações de estar ou 

não ‘deixando demasiadamente de lado o estudo delas’ 

para recorrer a outras obras, que segundo entendo são, 

também, fundamentais para a nossa compreensão 

acerca do Mundo Espiritual, em suas diversas 

Dimensões e sub-dimensões da Terra, e assim posso 

garantir que, mesmo que de uma maneira romântica, 

visto que tudo eu ia assimilando maravilhosamente 

encantado pela poética instrutiva dos Espíritos 

Superiores, do século XIX, fui me familiarizando com as 

orientações da Terceira Revelação. 

 



        Livro # 101: “Reflexões de São Luis de França” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
102 

Ed. e-book: 
2019 

   Podemos deduzir, que ela também, a querida Doris, 

agora na condição de desencarnada, vai seguindo o 

curso natural de Educação para a Alma, dentre 

outros afazeres, estudando as obras de Kardec, além, é 

claro, segundo a tecnologia ao seu alcance, de se 

deleitar com as inumeráveis possibilidades da ficção-

cientifica cinematográfica. 
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Gentile Maria Marchioro Della Costa Poloni (Flores da Cunha, 1 de 

janeiro de 1926 — Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 2015) foi uma 

consagrada atriz brasileira... Fundou em 1948, junto com seu marido, o 

ator Sandro Polloni, o Teatro Popular de Arte, e estreou a peça Anjo Negro, de 

Nelson Rodrigues, no Teatro Fênix, Rio de Janeiro. 
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___Capítulo # 4___ 

 

A VIDA É UMA BENÇÃO         

DE DEUS!  

   O que mais poderíamos dizer a respeito da 

Imortalidade, senão que tudo o que está no ‘alto’ 

como o que está no mais ‘baixo’ são preciosas 

manifestações de nosso próprio Ser?... 

   Então, se somos filhos de Deus, como poderemos 

cogitar de uma obra como esta sem que rendamos 

reverência profunda à sua arte incomparável, A 

ARTE DE VIVER!... Visto que nenhum de nós poderá 
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achar que, em si mesmo, haja a possibilidade de 

existir um demônio perpetuo, capaz de banalizar as 

coisas do nosso mundo íntimo por tempo infinito, 

evidentemente que não podemos imaginar uma 

coisa dessa, até porque, como filhos da Perfeição 

Absoluta, somente podemos esperar de nós 

mesmos, criaturas em busca de realização espiritual 

superior, coisas que nos associe a esta mesma 

Perfeição Absoluta!... 

   Mesmo as pessoas, que estejam encarnadas ou 

desencarnadas, que vêem em si mesmas alguma, 

ou muita, sombra, lá nos fundo de si mesmas 

sabem que são filhas do Altíssimo, e que em algum 

momento à frente conseguirão se libertar de todo o 

mal, pois por mais que o mal exista, não conseguirá 

triunfar neste insano combate que tenta travar com 

o Bem!... 

   Meus amigos da Terra! Tenhamos fé que todas as 

dificuldades haverão de passar, porque a fé nos 

liberta de toda demência moral, embora somente a 

Caridade possa nos guiar com segurança aos braços 

do Criador. 

   Aproveitemos o tempo, e façamos o melhor, ao 

nosso alcance, pelos outros e por nós mesmos, no 

Amor e na Instrução. 

Maria Della Costa                                    

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 23 de julho de 2019) 
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   Nota do médium: Ela, a doce e fraternal Maria, 

antes de começar a mensagem dela me afirmou que 

precisávamos dar um up no trabalho de psicografia em 

curso (risos), por isso ela preferiu falar da fé, para que 

cada um de nós, embora estejamos passando por 

inúmeras dificuldades intimas e exteriores, resistamos 

à tentação do desalento. 

 

   Ainda, segundo ela: “Toda dificuldade, por mais que 

crie confusão em nossa vida material e moral, sempre 

haverá de passar, e por meio dela mesma vindo a 

transformar a existência que levamos, na calmaria 

egoística que tomávamos como um Oasis particular, em 

oportunidade crescente de construir e realizar o bem 

cada vez maior, para que todos sejam, realmente, 

felizes.” 

   Que Deus lhe abençoe.  
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Clodovil Hernandes (Elisiário, 29 de janeiro de 1938 — Brasília, 17 de 

março de 2009]) foi um estilista, apresentador de televisão e político brasileiro. 

Atuou como estilista e apresentador de programas em diversas emissoras. 

Tornou-se o terceiro deputado federal mais votado do País nas eleições de 

2006, com 493 951 votos ou 2,43% dos votos válidos. Foi conhecido 

principalmente pela postura controversa e por declarações consideradas 

impróprias ou indelicadas, muitas vezes dirigidas a outras personalidades 

famosas. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Elisi%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/29_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1938
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bras%C3%ADlia
https://pt.wikipedia.org/wiki/17_de_mar%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/17_de_mar%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/2009
https://pt.wikipedia.org/wiki/Clodovil_Hernandes#cite_note-noticias.uol-2
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estilista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apresentador_de_televis%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Clodovil_Hernandes
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___Capítulo # 5___ 

 

A GENTILEZA (TAMBÉM) É 

UMA BENÇÃO DE DEUS!  

   Talvez, o que mais tenha me tocado o coração, 

assim que eu cheguei na minha Nova Morada, foi a 

maneira como as pessoas por aqui, na Vida Mais 

Alta, se tratam, mais até do que se divertem, claro, 

porque os Espíritos mais avançados, em moral e em 

conhecimento, prezam mais por uma boa amizade 

do que por qualquer uma estampa, já que se 

encontram muito distantes dos interesses da 

matéria, como entendemos a vida humana da 

Terra, e isso, podem acreditar, fez com que eu me 
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envergonhasse profundamente de mim mesmo, 

chegando ao ponto de eu me considerar uma 

Personalidade intrusa dentro desse Reino de Paz e 

Alegria ao qual fui transportado por mãos generosas 

após a minha passagem... 

 

A equipe original do TV Mulher; Clodovil em pé, no canto superior 

direito. (Fonte: Wikipédia). 

   Seguindo as orientações de alguns Amigos, que 

tinham por mim grande apreço, mesmo eu vendo 

que neles havia mais ‘gentileza’ do que real 

confiança em meu caráter (risos), procurei passar 

alguns dias no meu novo lar, escondido de tudo e 

de todos, até que, finalmente, recebi a visita 

inesperada, embora o desejo de lhe encontrar aqui 

fosse enorme (risos), do meigo amigo Chico Xavier, 

que, de chofre, foi me dizendo, enquanto sorria 

deliciosamente: 



        Livro # 101: “Reflexões de São Luis de França” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
110 

Ed. e-book: 
2019 

   - Clodovil, meu filho, reserve os seus neurônios 

para o serviço que tem a realizar junto aos Espíritos 

que mais sofrem por demência, estes, por terem 

se esquecido de que eram filhos do Altíssimo, que 

deixaram de fazer a Caridade aos pobres irmãos de 

luta que, deles e delas, nada mais desejavam senão 

um gesto de gentileza e de bondade. 

   Você passou na segunda prova, a da bondade, 

entretanto, a da gentileza, deixou um pouco a 

desejar!... – Nesse momento de sua conversa, nós 

dois sorrimos descontraidamente! 

 

   Passamos juntos o dia inteirinho, deixando-me ele 

com a certeza de que, por mais que estejamos no 

Alto, sempre precisaremos de endereçar o nosso 

amor, o nosso carinho e a nossa atenção aos que 

estão no ‘mais abaixo’, aliás, foi assim que o Chico 

fez comigo. 

Clodovil                                     
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 24 de julho de 2019) 
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   Nota do médium: Assim que eu terminei de lhe 

psicografar mensagem, o queridíssimo Clodovil me 

falou que o Chico havia chegado a sua nova residência, 

na 9ª. Esfera Espiritual da Terra (Arte em geral ou 

Cultural e Ciência), entregando-lhe um lindo buquê de 

rosas, o que lhe levou imediatamente às lágrimas por 

tão grande emoção, isso antes de que os diálogos 

narrados por ele, desse mesmo encontro no Plano 

Espiritual Superior, se iniciassem. 

  

   Pelas vivas imagens que eu pude visualizar pela 

minha faculdade de Retrocognição Clarividente, ele 

atualmente se encontra, em sua Domensão, dando 

consultoria sobre moda e comunicação, áreas que ele 

conhece bem, aos Espíritos Superiores que estão se 

preparando para reencarnar na Terra Material. 

   Por outr lado, ele também atua na Terra junto à 

aqueles e aquelas que mais lhe dedicaram carinho e 

afeto, conhecidos dele ou não, visto que ele, neste 

momento, ainda não consegue manter um contato mais 
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direto com os Espíritos sofredores ou dementados, por 

conta da sua sensibilidade psicológica, aliás, é bom que 

se diga que somente pelo fato de já estarmos 

desencarnados não quer dizer que mentalmente já 

tenhamos alcançado a condição emocional suficiente 

para que adentremos os vastos e terriveis Umbrais da 

nossa Casa Planetária, quanto da mente de cada um, 

embora aqui mesmo na Terra, segundo a capacidade 

psíquica de cada médium, poderemos nos deparar com 

visões verdadeiramente dantescas.  

   Que Deus lhe ilumine os novos caminhos, querido 

Clô!!! Para que a sua vida seja sempre um triunfo de 

boas realizações para todos. 

   Assim seja. 
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Rita Hayworth (nome artístico de Margarita Carmen 

Cansino; Nova Iorque, 17 de outubro de 1918 — Nova Iorque, 14 

de maio de 1987) foi uma atriz norte-

americana de ascendência hispano-irlandesa, que atingiu o auge 

na década de 1940. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nome_art%C3%ADstico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Iorque
https://pt.wikipedia.org/wiki/17_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1918
https://pt.wikipedia.org/wiki/14_de_maio
https://pt.wikipedia.org/wiki/14_de_maio
https://pt.wikipedia.org/wiki/1987
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atriz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ascend%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espanha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_da_Irlanda
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1940
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rita_Hayworth
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___Capítulo # 6___ 

 

A MEDIUNIDADE É UMA 

BENÇÃO DE DEUS!  

   A lista de coisas e ocorrências que me atraem 

neste Outro Lado da Vida, posso garantir a vocês, é 

imensa, visto que cada instante da nossa 

existência no Mais Além representa um momento de 

reflexão, em relação ao que deixamos para trás, ao 

que estamos fazendo agora, e naturalmente ao que 

temos ou teremos de enfrentar para Mais Alto, 

embora as coisas que dizem respeito ao nosso 

modo de sentir e ofertar se apresentem sempre 
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como aquelas que seguramente haverão de nos dar 

mais brilho intimo, que fatalmente nos envolverá o 

aspecto exterior com mais cores e mais beleza, 

incapazes de confundirem a mente e principalmente 

o coração dos que observarão, assim como acabou 

de nos ilustrar o querido Espírito de Clodovil 

Hernandes, que, assim como cada um de nós, os 

Amigos Espirituais de Vivaldo, vai dando os seus 

passos na direção da Imortalidade Cada Vez Mais 

Feliz!... 

   Entretanto, se posso destacar alguma coisa 

dentre as tantas maravilhas que temos a nossa 

disposição, gostaria de colocar em evidência a 

nossa FACULDADE MEDIUNICA, atualmente tão 

banalizada pelos irmãos sediados no Plano Material, 

que vai nos possibilitando adentrar Espaços 

Materiais e Espirituais cada vez mais distantes e 

mais profundos, internos e externos, deixando a 

descoberto para a nossa pequenina percepção o 

quanto precisamos de ainda crescer, aprender 

e executar, numa conquista ininterrupta dos 

Universos Sentimentais de Deus, concebidos 

pelo seu inesgotável Amor às suas criaturas, para 

que pelos nosso olhos e sentidos pudéssemos 

abarcar a glória da sua Perfeição. 

Rita Hayworth                                     

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 24 de julho de 2019) 
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   Nota do médium: Esta graciosa Entidade da Luz 

tem se mantido firme na sua generosa intenção de nos 

trazer algo da sua Cultura do Espaço...  

 

   Para quem não leu determinados livros anteriores de 

nossa lavra mediúnica, trazemos a informação de que 

ela foi a reencarnação de Santa Joana d´Arc –  

padroeira da França; dos mártires; cativos; pessoa 

militar; pessoas ridicularizadas por sua piedade; 

prisioneiros e soldados (Wikipédia). –, assim como a de 

Judas Iscariotes ao tempo do Cristo. 

   Rita nos pede que recordemos ao leitor amigo quanto 

à necessidade de relativizarmos a ‘beleza’ e a ‘estética’, 

que em cada Mundo dos variados Universos espalhados 

pela eternidade deverão apresentar características 

particulares a cada um deste Mundo, pede-nos inclusive 

que recomendemos o estudo do livro do Espírito Maria 

João de Deus: “CARTAS DE UMA MORTA”, pela 

psicografia de Chico Xavier (Editora Lake), quando ai 
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serão encontradas importantes referências ao Planeta 

Saturno, que apesar de ser um Planeta onde vivem 

Espíritos Superiores, lá eles possuem a forma física de 

morcegos, e olha que são Espíritos muito evoluídos em 

moral e em conhecimento (risos)...  

   Que Deus lhe mantenha sempre no caminho da 

Caridade, onde quer que ela esteja. 

   Assim seja. 
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FIM DA SEGUNDA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelo Espírito André Luiz                                                         

Com  
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TERCEIRA PARTE 

André Luiz Desvenda                

os Códigos de Deus na 

 
__________ 

 

   

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). 



        Livro # 101: “Reflexões de São Luis de França” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
120 

Ed. e-book: 
2019 

   A Cidade Espiritual São Salvador, dos Níveis 

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

numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, 

que nasceu e reside atualmente na Cidade de São 

Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os 

Santos), Brasil, já que o projeto das belas 

Revelações Espirituais em torno de algumas de 

suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu 

conhecimento, ou não, por força da natureza 

transcendental do projeto em andamento estar 

alinhado ao número nove (9), referente ao mês 

(9) de setembro do ano de 2012, quando o nosso 

pupilo mediúnico concluiu, a rigor, o seu primeiro 

livro (e-book) pela psicografia: “MENSAGENS DE 

ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, com a 

Coordenação Espiritual de Elvis Presley & Santa 

Clara de Assis, já debatido em obras anteriores de 

sua lavra psicográfica, e que foi produzido em 

homenagem ao livro “VOLTEI”, pelo Irmão Jacob 

(Chico Xavier/FEB). 

   

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

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

pelo Espírito Santa Brígida da Suécia. 
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Capítulo # 7 – Por André Luiz   

   De volta à: 

 

    
Não podemos perder tempo demasiado com férias e 

descansos prolongados, visto que a nossa responsabilidade  

de aprender e realizar está diametralmente oposta com o 

desejo que, na maioria das vezes, não passa de preguiça, 

acreditando-nos residentes perpétuos de algum Oásis 

planetário, por isso pedimos aos espíritas, a estes em 

particular, por questões obvias, que, antes de qualquer coisa, 

nutram em seus corações o desejo ardente de Evoluir, 

Crescer para Deus, sem cessar. 

_____Odilon Fernandes_____                                                        

(Salvador/BA, 24 de julho de 2019) 

Baseado nos Números-Chaves: 4, 7, 8, 9,10 e 17. 
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   Vamos recordar alguns pontos que dizem 

respeito a nossa Decodificação do Espiritismo? 

   Estamos tratando de colocar a descoberto para o 

leitor os fatos da Matemática Divina que não apenas 

sugerem ou nos evidenciam, mas que por meio de 

elementos-chaves: numéricos, literários & editoriais 

plenamente concordantes e universais, dentro da 

obra de Allan Kardec & Francisco C. Xavier, com 

especial atenção para a Bíblia Sagrada (Tradução 

Brasileira) quanto para o Novo Testamento, 

como produzido pela CEI, com 1ª. edição em 2010, 

comprovam que existe sim um Controle da Vida 

Espiritual Superior sobre todas essas mesmas 

ocorrências matemáticas e históricas, que dizem 

respeito ao intrigante tema da Reencarnação 

(Matematicamente) Programada, como aqui 

vamos trazendo, e que sempre deságuam na 

mesma idéia-base da atual VOLTA de São Luis IX, 

hoje na personalidade transitória do médium baiano 

Vivaldo P. S. Filho, pela condição espiritual que 

ele enverga desde os tempos e promissores das 

Terceira Revelação com a missão de Presidir a 

“Sociedade Espírita de Paris”, mas porque hoje, em 

destaque, temos discutido sobre a futura VOLTA de 

Jesus Cristo, que deverá ocorrer em meados do 

Quarto (4º. ) Milênio da Era Cristã!... 

   Temos procurado fazer o melhor para ajustar o 

nosso modesto conhecimento à mentalidade do 

leitor comum, sem grande gosto pela Ciência. 
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Breve Lançamento: ‘Os fatos da Matemática de 

Deus asseguram: A Reencarnação de São Luis IX’. 
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Estamos Decifrando os Códigos Secretos           

de Deus na “Revista Espírita”,                              

de Allan Kardec. – Parte # 2  

Ano IX (9) – 1866 

   Por tradução de Evandro Noleto Bezerra, 1ª. edição,                                  

Editora da FEB, 9/2004. 

Mediunidade Mental 

   Em nosso Livro # 100, tivemos a alegria de 

cobrir a parte inicial dessa emblemática passagem 

da “Revista Espírita”, e agora vamos trazer ao 

querido estudante de espiritismo o que encontramos 

no Item IV (4), já que o que foi estudado na vez 

anterior foi o Item III (3), ambos assinados pelo 

grande Espírito de São Luis... 
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Temos a Palavra-chave: “Luis”. – 

Obviamente, que estamos tratando                         

de Luis de França. 

   Aproveitando de uma leitura do inicio para o 

final deste Item IV, Capítulo: Mediunidade 

Mental, que cai às páginas 129 & 130, 1ª. 

edição, da “Revista Espírita”, pela FEB, 9/2004,  

levando em consideração todo o texto desta 

especifica passagem, quando teremos o exato # 

onde ela cai dentro do texto corrido: 

- Luis (382). 

Temos a Palavra-chave: “de”. – 

Obviamente, que estamos tratando                         

de Luis de França. 

   Aproveitando de uma leitura do inicio para o 

final deste Item IV, Capítulo: Mediunidade 

Mental, que cai às páginas 129 & 130, 1ª. 

edição, da “Revista Espírita”, pela FEB, 9/2004,  

levando em consideração todo o texto desta 

especifica passagem, quando teremos o exato # 

onde ela cai dentro do texto corrido: 

- De (383). 

Temos a Palavra-chave: “França”. – 

Obviamente, que estamos tratando                         

de Luis de França. 

   Aproveitando de uma leitura do inicio para o 

final deste Item IV, Capítulo: Mediunidade 
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Mental, que cai às páginas 129 & 130, 1ª. 

edição, da “Revista Espírita”, pela FEB, 9/2004,  

levando em consideração todo o texto desta 

especifica passagem, quando teremos o exato # 

onde ela cai dentro do texto corrido: 

- De (384). 

   Agora, façamos uma rápida soma para vermos no 

que vai dar: 

 

- 382 + 383 + 384 = 1149. 

_________________ 

 

   Pronto, uma vez tendo encontrado esse resultado, 

façamos a contagem das palavras de maneira 

inversa, ou seja, de trás para frente, e vejamos o 

que encontraremos, com a observação de que 

somente utilizaremos o especifico texto produzido 

por São Luis, com a sua respectiva assinatura e 

autoria do médium: 
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- França (4) 

- De (5) 

- Luis (6) 

   Podemos deduzir: 

- 6 + 5 + 4 + 1149 = 1164.  

   Quando podemos deduzir da seguinte maneira: 

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

São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

 

- 1 + 1 + 6 = 8: O exato mês (8) de agosto da 

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

_________________ 

   Notemos que estamos sendo precisos, a soma de 

todos estes elementos numérico-chaves, a partir 

de elementos absolutamente literários, que fazem 

parte da própria narrativa do Espírito Luis de 

França, deram como resultado os fatos históricos de 

seu nascimento (4) e da sua morte (8). 
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   Mudemos um pouco a narrativa numérica: 

- 1164 + 129 + 130 (# das páginas) = 1423. 

   Que podemos deduzir da seguinte maneira: 

- 1 + 4 + 2 + 3 = 10: O exato dia (10) do 

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

   Entretanto, precisamos estar lembrados de que 

estamos nos detendo em dois Itens, da passagem 

Mediunidade Mental, os de # 3 & 4... 

   Quando: 

- 3 + 4 = 7: O exato mês (7) de julho do 

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

_________________ 

   Ainda aqui, o encadeamento e a conseqüência 

se mantém impregnados de pura Espiritualidade, 

cremos, não havendo margem para dúvidas quanto 

ao fato de que o São Luis de França está realmente 

reencarnado na roupagem do nosso estimadíssimo 

médium-mentor: Vivaldo P. S. Filho, assegurando-

nos que o Poder de Deus paira sobre as nossas 

cabeças e controla as nossas ações de cada dia, 

embora tenhamos a impressão de que estamos nos 

movimentando ao sabor do próprio gosto. 
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Estamos Decifrando os Códigos Secretos           

de Deus na “Revista Espírita”,                              

de Allan Kardec. – Parte # 3  

 

   Uma vez tendo assegurado a universalidade em 

mais este episódio da Revista, em seu Item IV (4), 

Cap. Mediunidade Mental, de Março de 1866, até 

aqui estudado em suas minúcias numéricas, 

literárias & editoriais até então ocultas, achamos 

por bem dar um pouco mais de fôlego ao médium 

Vivaldo, e uma vez tendo ele se refeito das tarefas 

do dia ontem (24/07), quando ele aproveitou para 

publicar virtualmente a primeira parte original 

deste Livro # 101, entretanto, agora vamos nos 

defrontar com os elementos-chaves que dizem 

exclusivo respeito ao Espírito São Luis, ou seja, a 

sua assinatura dentro da passagem anterior, em 

seu Item III (3), quanto nesta que acabamos de 

investigar, em seu Item IV (4), para que o leitor 

atento verifique, junto ao nosso Vivaldo, o tesouro 

que chega dos Céus, em forma de Sinais & Códigos 

Secretos de Deus do Espiritismo: 

- No Item III, São Luis: 292 (ida) + 293 (ida) + 

4 (volta) + 5 (volta)... No Item IV, Luis de 

França: + 382 (ida) + 383 (ida) + 384 (ida) + 4 

(volta) + 5 (volta) + 6 (volta) = 1758. 

   Não precisaremos fazer um grande esforço mental 

para obter o resultado que mais uma vez nos 

embelezarão os serviços de Decodificação:  
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   Do # 17 em primeiro plano, teremos de volta: 

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

P. S. Filho (São Luis IX). 
 

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

 

_________________ 

 “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). 

_________________ 

 

   Do # 58 em segundo plano, poderemos deduzir 

da seguinte maneira: 

- 5 + 8 = 13...  

   Quando:  

- 1 + 3 = 4: O exato mês (4) de abril do 

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

 

- 1 + 7 (do # 17 anterior) = 8: O exato mês (8) 

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

Filho). – O século XIII (13) foi o de São Luis. 

_________________ 
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      ________________ 

   Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? 

   “Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito 

sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do 

homem e a vossa razão responderá.” 

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

O Universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar 

que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. 

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

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 4, Provas da existência de 

Deus, Parte Primeira, Capítulo I, De Deus, 93ª. edição (EDIÇÃO HISTÓRICA) – 1ª. 

impressão – 100 mil exemplares – 5/2013, tradução de Guillon Ribeiro, pela FEB. 

________________ 

   Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação 

primária a uma combinação fortuita da matéria, ou, por outra, ao 

acaso? 

   “Outro absurdo! Que homem de bom senso pode considerar 

o acaso um ser inteligente? E, demais, que é o acaso? 

Nada.” 

       A harmonia existente no mecanismo do Universo patenteia combinações 

e desígnios determinados e, por isso mesmo, revela um poder 

inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o 

acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. 

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

grifos são meus). 

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

Deus, Parte Primeira, Capítulo I, De Deus, 93ª. edição (EDIÇÃO HISTÓRICA) – 1ª. 

impressão – 100 mil exemplares – 5/2013, tradução de Guillon Ribeiro, pela FEB. 

________________ 
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Vivaldo P. S. Filho: Os fatos da Matemática de 

Deus asseguram: A Reencarnação de São Luis IX. 
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Estamos Decifrando os Códigos Secretos           

de Deus na “Revista Espírita”,                              

de Allan Kardec. – Parte # 4  

 

   Prestemos bastante atenção em como as coisas 

até aqui vão sendo desvendadas em suas minúcias 

numéricas, literárias & editoriais até então ocultas, 

embora num caráter diferente de como temos feito 

há mais tempo, visto que um pouco antes nós nos 

debruçávamos quase que exclusivamente sobre 

específicos capítulos, itens e páginas que diziam 

respeito aos números-chaves, ou fundamentais, 

de nossa narrativa: 4, 7, 8, 9, 10 & 17, que 

dizem respeito ao quadro das Vidas Sucessivas e a 

respectiva Missão de São Luis IX & Vivaldo P. S. 

Filho, entretanto, como dissemos, de algum tempo 

para cá estamos ampliando o alcance da nossa 

investigação, quando passamos a também nos 

aproveitar de situações literárias e/ou numéricas 

esparsas, mas que uma vez sendo decodificadas 

passam a entrar no rol dos elementos-chaves que 

deságuam na mesma idéia-base da VOLTA do Rei 

Santo de França, e assim vamos construindo a 

cada momento uma nova maneira de evidenciar e 

comprovar a grande realidade da Decodificação 

do Espiritismo, assegurada pela  maneira sempre 

conseqüente & universal como as coisas da 

Matemática Divina vão surgindo!... 
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   Pensando por este prisma, procurando encontrar 

a concordância e a universalidade em mais este 

episódio da Revista, ajustando os seus elementos-

básicos do Item XIII (13) em associação com o 

Item IV (4), do Cap. Mediunidade Mental, de 

Março (3) de 1866, em relação aos episódios 

numéricos e editoriais que dizem respeito à sua 1ª. 

edição brasileira, 9/2004, com respectivas 

associações numéricas-chaves especializadas, 

vamos nos envolver em mais esta investigação, 

para ver como as coisas irão se processar, dentro 

da racionalidade que tempos apresentado pela 

Nova Ciência da Numerologia Espírita, 

levando em consideração o caráter respeitável das 

edições da Federação Espírita Brasileira relacionadas 

às Obras de Allan Kardec:  
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- 3 (mês de Março) + 1866 (ano da edição original) 

+ 124 (# da página inicial do cap. Mediunidade 

Mental) + 3 (# do Item III, por São Luis) + 4 (# 

do Item IV, por Luis de França) + 127 + 128 (# 

das páginas do Item III) + 129 + 130 (# das 

páginas do Item IV) + 9 (mês de Setembro do 

lançamento da edição brasileira, pela FEB) + 2004 

(ano do lançamento da 1ª. edição brasileira, pela 

FEB), 9 (o ano do Volume) = 4536. 

   O que podemos retirar desse resultado? 

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

São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

 

- 5 + 3 = 8: O exato mês (8) de agosto da morte 

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

_________________ 

   E ainda: 

- 9 (# encontrado a partir da conversão do outro 

emblemático # 6, ambos sugerem a Nova Missão 

de São Luis IX.) + 3 + 5 = 17. 

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

P. S. Filho (São Luis IX). 
 

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 
 

   Enquanto que os dois # das extremidades (6 & 

4), uma vez unidos, naturalmente vão nos sugerir: 

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

_________________ 
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   A situação é maravilhosa, e vale para que fique 

evidenciado o quanto temos que estudar e aprender 

em relação aos Códigos Secretos de Deus, estejam 

eles bem ajustados no Antigo Testamento, no Novo 

Testamento ou nas Obras Básicas da Codificação 

Espírita, deixando claro para o leitor que existem 

também outras editoras veneráveis no Brasil e no 

exterior que, também, fizeram a tradução e a 

publicação dos livros de Allan Kardec quanto os da 

Bíblia Sagrada, entretanto, por uma questão 

histórica, estamos nos aproveitando do elevado 

patrimônio fornecido já pela FEB, não deixando 

escapar de nossa mente que os livros de Kardec 

somente poderão ser utilizados para decodificação 

até o ano de 2015, quando o nosso médium Vivaldo 

começou a fazer a divulgação pública pela internet 

do livro original: “São Luis IX”, dessa maneira 

assegurando o caráter cientifico de toda e qualquer 

investigação que venha a se desenrolar por meio de 

outros companheiros de luta cristã. 

   Assim, vamos entregando a nossa pequenina 

obra, que seguramente vem do Mais Alto, com a 

recomendação de que não somente os Números são 

Sagrados como, também, a própria Narrativa, já 

que um esquema está perfeitamente associado ao 

outro. 

André Luiz                                     

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 24-29 de julho de 2019) 
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   Nota do médium: Por maior que seja a minha 

confiança no serviço que os Espíritos Amigos ofertam 

por meu intermédio mediúnico, ainda assim eu me acho 

profundamente extasiado diante de tão intensa luz, que 

somente fico a render graças aos Céus por ter sido o 

médium dessas Revelações, embora André, entre 

outros Benfeitores, sempre me afirma que outros 

poderiam fazer o que estamos fazendo, embora, por 

outro lado, eles também fiquem muito felizes por ver 

que estamos fazendo alguma coisa além do que 

havíamos acertado anteriormente, deixando também 

claro de que existem programações que podem ou não 

ocorrerem, a depender das condições dos médiuns 

e dos seus Guias, mas, de uma maneira geral, 

segundo eles: “Sempre é tempo de realização”.  

   Por nosso humilde intermédio, eles estão traçando as 

programações matemáticas de algumas das Vidas 

Sucessivas de um Espírito em particular, o de São Luis, 

pelo caráter especial da sua nobre tarefa, que é a de 

disseminar na vida humana os elementos hereditários 

da Nova Genealogia de Jesus, e dai podemos deduzir 

o esforço mental e magnético enorme que os Agentes 

da Luz devem ter despendido, no decorrer dos séculos 

e dos milênios, para que tudo isso pudesse realmente 

ocorrer. 

   Muita paz a todos. 
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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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_________________ 

 

Francisco Cândido 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 16/12/2016, e 
devidamente adaptado para aqui. 

_________________________ 

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

Allan Kardec e Chico Xavier 

 

 

Allan Kardec: A Reencarnação Passada de 

Francisco Cândido Xavier:                                         

O Espírito da Verdade 

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 

100 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 101 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 07/2019, em “Reflexões de São Luis de França”. 
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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.  

_________________ 



        Livro # 101: “Reflexões de São Luis de França” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
151 

Ed. e-book: 
2019 

 

 

 

 

 

 

Fim 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Livro # 101: “Reflexões de São Luis de França” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
152 

Ed. e-book: 
2019 

FIM DA TERCEIRA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelo Espírito André Luiz                                                         

Com  
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Do Médium Vivaldo P. S. Filho 

Decodificando a 

Codificação 
Volume 1 ao 10 

 
 

         
 
 

Pelo Espírito  

André Luiz 
A Saga de São Luis IX continua 

pela Nova Ciência 

da "Numerologia Espírita" 
 

PELA IMPERDÍVEL NOVA SÉRIE DE ANDRÉ LUIZ 
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__________________ 

   

        Livro # 49 (133 pág.)            Livro # 50 (123 pág.) 

   

              Livro # 51 (121 pág.)           Livro # 52 (107 pág.) 

__________________ 
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__________________ 

    

       Livro # 57 (133 pág.)            Livro # 60 (135 pág.) 

       

    Livro # 61 (147 pág.)          Livro # 62 (145 pág.)                

__________________ 
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________________ 

      

        Livro # 63 (143 pág.)           Livro # 64 (138 pág.) 

 

FINALIZANDO COM UMA MARAVILHOSA 

COLEÇÃO DE DEZ (10) VOLUMES 

 

André Luiz em sua memorável coleção que investiga e 

desvenda os "Sinais", "Códigos" & "Enigmas" Secretos de 

Deus do Espiritismo, configurando-se no primeiro estudo da 

Matemática Divina na "Revista Espírita" de Allan Kardec,               

que diz respeito a atual reencarnação do                                 

Espírito São Luis de França. 

   Como das vezes anteriores, por estudos primorosos, 
vamos ver como Deus programa matematicamente todas 
as nossas existências, deixando bem claro que Ele, o 
Todo-Poderoso, nos guia os passos pelo Universo. 

________________ 
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O Evangelista São Lucas                                                                                                                 

– Uma das encarnações passadas de São Luis IX.  

 “Quanto mais alto avançarmos, mais aqueles que 

se devotarão a nossa causa terão necessidade de 

paciência, de esquecer injúrias e de elevar alto 

seu coração e sua inteligência para jamais se 

abandonarem  à ansiedade e à desesperança. Se 

eles resisitirem com energia, os bons guias os 

ajudarão a suportar o fardo bom e salutar.”  

 – Allan Kardec 

(Extrado da obra “Biografia de Allan Kardec”,                        

por Henri Sausse, 1ª. edição, pela Companhia Editora 

Nacional, 2015). (O destaque é nosso). 

São Luis IX (9) e a                                  

Nova Genealogia do Cristo 
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TAMBÉM EM COMEMORAÇÃO AOS              

160 ANOS DO ESPIRITISMO,                           

NASCIDO EM PARIS, FRANÇA, DIA 18 DE ABRIL DE 1857.  

  

André Luiz e seu médium baiano Vivaldo P. S. Filho 

Lançamentos Oficiais                                        
realizados em 2017 

 OS ARQUIVOS DIGITAIS (EM E-BOOKS) ESTÃO 

DISPONÍVEIS: INTEIRAMENTE “GRATIS”! 

 

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

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

No Facebook: www.facebook.com/vivaldo.psfilho 

_______________________ 

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

BY A FALANGE DA VERDADE – OBRA INTEIRAMENTE GRÁTIS – 2017   

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

mais de 90 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/vivaldo.psfilho                                  

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

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

lavra mediúnica de:  

Francisco Cândido Xavier 
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BY A FALANGE DA VERDADE 

 

     

Meus irmãos, tenhamos tolerância e paciência uns com 

os outros, especialmente em tempos tão conturbados 

quanto estes, sim, essa recomendação vale para todos 

nós, visto que as lutas interiores e exteriores são uma 

constante em termos de Evolução, pelo menos para os 

pequeninos como nós que ainda, e por muito tempo, 

farão parte da romaria de Espíritos mais ou menos 

atrasados (risos), por esta razão a Vida Cristã deve ser 

sentida e vivida hoje, e sempre.  

Um dia seremos todos ‘Um com o Pai Celestial’. 

André Luiz (Espírito)                                            

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                      
(Salvador/BA, 24 de julho de 2019) 

BY ELVIS PRESLEY/A FALANGE DA VERDADE                                                        

SEM FINS LUCRATIVOS – 24/07/2019. Ampliado: 01/08/2019. 


