Ed. e-book:
2017-21

Livro # 37: “BATE-PAPO COM JÚLIO VERNE” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho

À LUZ DA DOUTRINA ESPÍRITA COMO
CODIFICADA POR ALLAN KARDEC

Um Bate-Papo comJúlio Verne
Pelo Espírito André Luiz
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______________________
As imagens e os pequenos extratos apresentados em nossos trabalhos espirituais (ebooks: PDF) foram capturados em fontes diversas da Internet e em obras da literatura
espiritualista. Por isso mesmo, rogamos carinhosamente aos detentores de seus direitos
autorais levarem em consideração que todo o esforço aqui é unicamente por força da
Caridade, por conta do sentimento de solidariedade e fraternidade, desprovido também
de qualquer desejo, por parte do médium Vivaldo P. S. Filho, de aferir qualquer lucro
financeiro.
The pictures and the extracts presented in our works were captured in various sources
of the Internet and in spiritualist literature’s works. For this reason, we kindly ask the
copyright owners to take into consideration that all the effort here is only for the sake of
charity, fraternity and solidarity. Also, we have no interest, on part of the medium Vivaldo
P. S. Filho, to gauge financial profit.
http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus

______________________
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Os Diretores Espirituais
do Médium Vivaldo P. S. Filho

Veneranda (Santa Isabel de Aragão)
Francisco Cândido Xavier
Elizabeth d´Espérance
Adolfo Bezerra de Menezes
André Luiz (pseudônimo do Dr. Carlos Chagas)
Cárita (pseudônimo de Santa Irene de Atenas)
São Paulo (Apóstolo)
Erasto (no lugar de Emmanuel)
Santa Clara de Assis

____________

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

"MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS Relatos de um Médium Espírita"
_______________________
Capa Revista em 15/03/2018, embora mantendo na
integralidade o mesmo conteúdo do livro original que levou
cerca de 16-17 anos para ser concluído. (166 pág.)

_______________________
PREFÁCIO – Pelo Médium Carlos A. Baccelli

MEDIUNIDADE ENTRE OS DOIS MUNDOS

No campo da mediunidade, cada médium com sua
condição receptiva, quanto cada espírito com a sua
capacidade transmissora.
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Assim, a bem dizer, a mediunidade é uma tarefa
que se articula entre os Dois Mundos, na qual
espírito e médium se complementam, por serem
interdependentes.
A obrigação de estudar e de conhecer compete
tanto ao médium quanto ao espírito, pois um não
pode, de maneira absoluta, suprir a deficiência do
outro.
Neste livro, que devemos ao esforço sincero do
confrade Vivaldo, devotado seareiro da Doutrina
Espírita, nos deparamos com inúmeras informações
hauridas em outras fontes e experiências por ele
mesmo vivenciadas no cotidiano de seus labores
mediúnicos com Jesus.
Temos certeza de que esta obra será de grande
utilidade para todos os estudiosos do tema em
pauta – Mediunidade –, descortinando novos
horizontes à compreensão de muitos.
Conforme temos dito noutras oportunidades, se o
Espiritismo carece de ser estudado como Ciência do
Espírito que é, a Mediunidade precisa igualmente
ser estudada como sendo um de seus ramos mais
importantes de especialização.
É que, nos tempos atuais, o Mundo Espiritual está a
requisitar, cada vez mais, a participação consciente
e responsável do medianeiro no intercâmbio entre
os Dois Planos da Vida.
Sobretudo, permanece-se na expectativa de que o
médium espírita continue fiel ao “dai de graça o que
de graça recebestes”, pois tanto o conhecimento do
Espiritismo quanto o exercício da mediunidade não
fazem qualquer sentido, sem que se volte para
nossa necessidade inadiável de renovação íntima.
_______________________
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Nota explicativa por Vivaldo P. S. Filho:
Este comentário trata-se do "Prefácio" da nossa
primeira obra mediúnica, "MEDIUNIDADE EM DOIS
MUNDOS/AMOR, SEXO E OS VARIADOS ASPECTOS
MULTIDIMENSIONAIS NO PROCESSO DE CURA –
Relatos de um Médium Espírita", Organizado pelos
Espíritos de Elizabeth d´Espérance, Francisco Cândido
Xavier & Adolfo Bezerra de Menezes, prefácio este
assinado pelo eminente médico e benfeitor
desencarnado (cirurgião-dentista) Dr. Odilon
Fernandes, em 23 de março de 2009, durante reunião
íntima nas dependências do "Lar Espírita Pedro e
Paulo", em Uberaba/Minas Gerais, companheiro das
lides espíritas com enorme serviço prestado à causa do
Consolador Prometido nas terras do Cruzeiro.
Atualmente, o Espírito Odilon Fernandes, trata-se de
um valoroso Instrutor da Vida Maior especialista em
Mediunidade e na Vida Espiritual e autor de várias
obras de alto valor doutrinário sobre estes temas, com
a primeira delas pela lavra mediúnica de Baccelli
("Mediunidade e Doutrina", IDE - Instituto de
Difusão Espírita, 1990, Araras/SP), prefaciada pelo
Espírito EMMANUEL, em psicografia do grande e
inesquecível médium mineiro Francisco Cândido Xavier.
Quanto ao médium Dr. Carlos A. Baccelli, atualmente
tem ele mais de 130 livros publicados, dentre os quais:
10 em parceria psicográfica com Chico Xavier, e
os demais: de sua própria autoria mediúnica e de
pesquisa. Com vivência pessoal de longos 25 anos com
o Chico, o Baccelli atualmente é considerado um
dos maiores biógrafos no Brasil do
Apóstolo da Mediunidade.

_______________________
Para acessar (inteiramente GRÁTIS!!) este livro digital (PDF),
basta que o interessado vá diretamente para o específico link:
http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jes…/bio
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Emmanuel, trata-se de um Espírito da Luz que se tornou conhecido pelos
trabalhos de inegável valor moral que foram realizados pela santa mediunidade
de Francisco C. Xavier, sendo que, aqui, o grande Mentor de Chico já se
encontrava reencarnado na Terra... A nossa Benfeitora Veneranda, que
também conduziu as tarefas psíquicas de Chico Xavier, nos trouxe a presença
mental de Emmanuel, quando não lhe era possível vir pessoalmente, dandonos a chance de lhe psicografar as próprias mensagens.
– Vivaldo P. S. Filho (médium).
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Apresentação # 1
BOM DIA, IRMÃO.
O amigo não para, fico a imaginar o quão difícil deve ser elaborar e
oferecer para leitura um novo livro, este de número 36, números
perfeitos, senão vejamos: 3 + 6 = 9, 3 x 3= 9, 3 x 6 = 18, 1 + 8 =
9, e assim por diante.
Nove é um número perfeito, pois tudo que lhe seja multiplicado, ou
dividido, o resultado se somado será sempre nove.
Parabéns, amigo, por seu incansável trabalho. Deus eternize sua boa
vontade para com o Mundo Espiritual.
Agradecido, deixo o meu fraternal abraço.
MENSAGEM PELO NOSSO FACEBOOK RECEBIDA EM 24/04/2017.

Querido irmão, Josevaldo,

Vejamos, que a nossa alegria se renova:
- Como as verdes matas da Amazônia.
- Como a lua prateada que nos encanta o olhar
romântico e poético.
- Como as caldeiras de uma grande ferrovia da
História terrena.
- E da mesma maneira como o coração da leoa,
sempre desejosa de alimentar e possuir.
Mas, da mesma maneira que a leoa, as fornalhas
dos trens, a lua envolvente, quanto as delirantes
florestas do solo do Brasil, A ALMA, em sua longa
jornada para o Alto, também carece dos serviços
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inadiáveis do consolo, da força, da coragem, quanto
muito especialmente da gentileza!..., para que possa
seguir pelos caminhos abençoados da sua Elevação
Moral, pois, cremos, que não há criatura e nem coisa
alguma na face do Universo que não necessite do
poder do Amor e do Carinho para lhe renovar o
Espírito, sempre provedores inesgotáveis de
VIDA FELIZ: equilibrando a nossa mente e a
ajustando ao nosso coração!

______________

______________
Que Oxalá seja louvado.

EMMANUEL
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 25 de abril de 2017)
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Nota do médium: Lourenço Prado, embora na
época estivesse reencarnado, como já tomamos
conhecimento
por
minhas
próprias
faculdades
mediúnicas, aparece na obra de André Luiz, “No Mundo
Maior” (pela FEB), por Chico Xavier, com o pseudônimo
do Instrutor Calderaro.
Como já foi motivo, em parte, de um estudo
matemático por André Luiz & Hernani G. Andrade, no
nosso Livro # 17: ”MEDIUNIDADE MAIS ALÉM”,
agora, na sua atual personalidade, como o companheiro
Josevaldo Costa, o Calderaro veio cumprir as suas
elevadas tarefas reencarnatórias quando foi técnico em
contabilidade e bancário, tendo se aposentado como
“gerente geral de agências” pelo BANESPA depois de
longos trinta (30) anos de serviços prestados... Em
Paranaguá/PR, foi Provedor da Santa Casa por dois (2)
anos, e foi vice-presidente por três (3) anos, quando
também foi presidente da APAE por dois (2) anos.

Josevaldo Costa (Calderaro).
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EM JARAGUA DO SUL, JUNTAMENTE COM UM
AMIGO, FUNDOU O “CEPA: CENTRO DE ESTUDOS E
PESQUISAS APOMÉTRICAS”, entidade Espírita hoje
com quinze (15) anos, vindo a sofrer um derrame em
junho (6) de 2013, que luta para se recuperar.
_____________
Nota do Médium em 22/05/2021:
Devemos estar atentos para o fato de que, nem
sempre, mesmo na condição de Espíritos mais ou menos
Elevados, quando estamos encarnados no Plano Material
temos a garantia de vencer as nossas provas e ou
missões, particulares ou coletivas dentro do seio das
sociedades humanas, e claro que eu digo isso em relação
a qualquer um de nós, visto que nem sempre estamos
certos de, em algum momento passado, na Terra ou no
Além, termos alcançado algum patamar Mais Elevado,
moral e intelectualmente, Segundo o Entendimento
Kardequiano, então, por esta razão, mesmo quando
venhamos a conseguir este tipo de informação a respeito
de nós mesmos, seja por nossas próprias lembranças
psíquicas ou por parte de algum médium tarimbado,
devemos ficar sempre de prontidão para que a vida
humana, por exemplo, não venha anos providenciar, até
por algum vacilo nosso, alguma surpresa desagradável
que, de alguma maneira, nos faça cair ao invés de subir
na
(ver O.L.E.)...
Não é mesmo, minha gente?!...
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Vivaldo P. S. Filho (Salvador, Bahia, 10 de julho de 1964 — é um médium
espírita com 24 anos de tarefas na Seara de Jesus, e com mais de 100 livros
(e-books) já publicados (virtualmente) e inteiramente “grátis”,
na lembrança Evangélica do: “DAÍ DE GRAÇA O QUE DE GRAÇA
RECEBESTES.”
http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus/bio
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Apresentação # 2

ALEGRIA, QUERIDA MARIA!!!
A FELICIDADE É UM SONHO
POSSÍVEL DE SER REALIZADO!...
BASTA TERMOS AMOR NO
CORAÇÃO, E PACIÊNCIA
EM DEUS!!!
Vivaldo P. S. Filho
(Salvador/BA, 23 de abril de 2017)
Nota do Médium: Mensagem espontânea
que nos foi inspirada por Júlio Verne.
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_____________
Nota do Médium em 22/05/2021:
Ainda, no dia de ontem, quando eu meditava acerca
desta Revisão & Ampliação, de como ela haveria de se
desenvolver, tive a grata surpresa de poder visualizar o
Espírito de Júlio como se ele estivesse em alguma Esfera
Astral diferente ou algo distinta da nossa vida planetária,
propriamente dita, deixando-me perceber, pela minha
vidência mediúnica, como o seu pensamento, por assim
dizer, se articula por entre Dimensões distintas, ou seja,
ao mesmo tempo em que eu lhe via o semblante muito
lucido, eu também lhe via o pensamento ou os seus
múltiplos pensamentos se associarem a múltiplos
Mundos Espirituais, distintos uns dos outros, sendo
que nesta oportunidade eu não saberia afirmar se eram
Espaços de nosso Conjunto de Mundos Espirituais da
Vida Terrena, ou se eram imagens que tinham a ver com
outros Planetas de fora do nosso sistema solar, por
exemplo, entretanto, seja como for, foram imagens
maravilhosas, como se de si mesmo ele mantivesse
uma variada quantidade de pensamentos-imagens que
estavam ligados a Planetas variados, com destaque para
a condição de existência em cada uma destas diferentes
Regiões Espaciais!...
Que Deus lhe abençoe e lhe proteja.

14

Ed. e-book:
2017-21

Livro # 37: “BATE-PAPO COM JÚLIO VERNE” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho

Vivaldo P. S. Filho (Salvador, Bahia, 10 de julho de 1964 — é um médium
espírita com 24 anos de tarefas na Seara de Jesus, e com mais de 100 livros
(e-books) já publicados (virtualmente) e inteiramente “grátis”,
na lembrança Evangélica do: “DAÍ DE GRAÇA O QUE DE GRAÇA
RECEBESTES.”
http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus/bio
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Apresentação # 3
Na nota que acabamos de oferecer a leitora e ao
leitor deste Livro # 37, isto, como uma maneira de
ilustrar um pouco mais o que foi originalmente
elaborado por André Luiz neste mesmo projeto de
Luz que nasceu em 2017, parece-nos que deixei
alguma coisa meio que vaga a respeito do que pude
visualizar psiquicamente a partir do pensamento
Elevado deste nobre Benfeitor, Júlio Verne, visto que,
dentro de certas circunstâncias, o pensamento
dos seres menos evoluídos também podem estar em
sintonia com outros Mundos, embora de natureza
moral bastante duvidosa, e por esta razão é que os
pensamentos destes, também, poderão surgir para
algum outro médium, quanto para mim mesmo, sob
este aspecto enfermiço, com características de
natureza mediúnica semelhante as que eu pude ver
a partir dele mesmo, de Júlio, e assim, somente para
dar um arremate mais satisfatório com o que temos
ou vamos nos propondo realizar, pela caridade dos
Bons Espíritos, deixo claro que, também, na condição
de personalidades reencarnadas, podemos estar com
a nossa mente associada a outros Mundos, quanto a
outras tantas mentes que não exatamente a nossa,
variando cada tipo de influência e a capacidade de
resistência de cada sujeito, nos dispondo a ficar com
a ‘mente cheia’ de pensamentos!!...

Vivaldo P. S. Filho
(Salvador/BA, 22 de maio de 2021)
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_____________
Nota de André Luiz em 22/05/2021:
Não podemos deixar de acrescentar alguma coisa ao
que o Vivaldo acaba de nos trazer à própria reflexão,
visto que o Espírito Imortal, o de qualquer uma criatura,
seja encarnada quanto desencarnada, está sujeito ou
submetido à Lei das Afinidades, e dentro do que já
tomamos conhecimento por Allan Kardec, em O Livro dos
Espíritos, por exemplo, todos nós, de maneira invariável,
estaremos ou poderemos estar caminhando em volta ou
submergido ‘numa verdadeira nuvem de testemunhas’,
por isso que, dentro de uma análise muito sintética
quanto esta, não há como, por enquanto, abarcar todas
as possibilidades da mente dos seres, que, por assim,
dizer, se espelha na Mente do Criador, que sabe tudo o
que se passa em cada Mundo quanto em cada Universo,
embora estejamos, aqui, apenas e tão somente tratando
de acontecimentos limitadíssimos, que nos coloca a
descoberto por meio de uma pequenina parcela de
conexão com o que pessoalmente estamos nutrindo em
nosso coração na atualidade, por exemplo, nos fixando
a vida particular ao mundo que nos cerca, e de maneira
muito particular: de uma maneira inversa, ou seja, nos
fixando a todo o mundo(s) exterior pelo o que estamos
acalentando em nossa própria Alma...
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_____________
Não temos dúvida, de que, num primeiro momento, o
nosso querido médium Vivaldo tenha se surpreendido
pela maravilha das imagens em si mesmas, que se
desalojavam do campo magnético, mais especificamente
da altura da cabeça e tronco de Júlio Verne, que lhe
descortinavam naquele breve instante de vidência
Mundos Paralelos que exatamente não tem a ver com a
atrasada existência humana-terrena, mas, que, num
dado momento mais a frente, passavam a lhe dar a ideia
de que não estavam completamente distantes de sua
particular presença mediúnica, já que, como ele mesmo
pode observar, talvez por um salto qualquer de sua
vontade viessem a lhe Desdobrar em Espírito, de uma
maneira semiautomática, visto que ele permanecia
senhor de si, ou quem sabe até mesmo em corpo
material, lhe conduzido para Regiões do Espaço até
então desconhecidas por nós, mesmo para os Espíritos
de nossa Esfera de ação!!...
_____________
Estudemos, visto que o assunto é dos mais palpitantes
para o nosso conhecimento Espírita.
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______****______
O Presidente Espiritual da
‘Sociedade Espírita de Paris’,
ao tempo da Codificação Espírita com
Allan Kardec, no século XIX.

Uma das encarnações passadas do médium baiano Vivaldo P. S. Filho,
nascido e hoje vivendo em Salvador, Bahia, Brasil.

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

______****______
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Um Bate-Papo com

Júlio Verne
Do Espírito

André Luiz

Pelo Médium Vivaldo P. S. Filho

“Paulo e Estevão”: O (seu) 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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Carmem Miranda & Bill Bixby.

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

“Um bate-papo com Júlio Verne”, foram capturadas
em fontes diversas da Internet e em obras da literatura espiritualista.
Por isso, rogamos aos detentores de seus direitos autorais levarem
em consideração que todo o nosso esforço aqui é, unicamente, de
utilidade pública, por força da Caridade, por conta do sentimento de
solidariedade e fraternidade, desprovido também de qualquer

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

1a versão: 04/2017 by Vivaldo P. S. Filho
OBRA REVISTA & AMPLIADA EM 05/2021.

Este Livro, que tem a Autoria Espiritual de André
Luiz & Espíritos Amigos, vem complementar as
obras anteriores da lavra mediúnica de Vivaldo P. S. Filho
que fazem referência à atual Missão do Espírito de São
Luis IX (já reencarnado no Brasil), que à época da
Codificação foi o Presidente Espiritual da “Sociedade
Espírita de Paris”, orientando de mais perto os
sagrados serviços de Allan Kardec junto à Falange da
Verdade.
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EM COMEMORAÇÃO DOS

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

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

Como diria Emmanuel, por meio de Chico Xavier: “O
trabalho precisa continuar”... E dentro desse ritmo
continuado de serviço empolgante e trabalho renovador,
os nossos Benfeitores da Vida Maior dão continuidade à
obra deles mesmos, que não pode ter solução de
continuidade!...
Quem desejar reproduzir partes de meus livros
mediúnicos, poderão o fazer sem impedimento
algum, apenas solicitamos a generosidade de citar a
nossa específica obra como a fonte de consulta.
Qualquer recurso que venha a ser arrecadado com a publicação
impressa desta obra, caso isso venha a ocorrer, deverá ser doado
integralmente à DIVULGAÇÃO DO ESPIRITISMO, não recebendo o
autor, ou seus familiares, qualquer remuneração proveniente de sua
venda.
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DO MÉDIUM

Rogamos

aos nossos amigos leitores que queiram nos

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

Estudem o Livro # 4: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS”.
Os nossos Amigos Espirituais, por mais que sejam zelosos
e atentos conosco, não substituem a cooperação dos
especialistas encarnados da língua portuguesa, que,
infelizmente, não encontramos ainda para a realização de
uma revisão considerável de nossa humilde e modesta obra
psicográfica.
______________
Sempre que possível vamos nós mesmos relendo os
nossos livros, e, dentro de nossas possibilidades muito
singelas, vamos procurando corrigir os erros neles e em
outras (futuras) obras, com isso tentando dar aos nossos
queridos leitores o máximo de agradabilidade em suas
leituras, retribuindo em nosso máximo todo o carinho que
temos recebido por meio de singelas manifestações de
apreço e respeito ao nosso serviço mediúnico...
Uma das coisas que mais me agrada é ver a alegria por
parte dos nossos amigos espalhados pelo Brasil, que, por
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meio da Internet, estão a nos ofertar o próprio coração
com palavras de incentivo, quando, de minha parte, peço
que me mantenham em suas preces a Jesus, visto que a
tarefa de qualquer medianeiro, pelo menos nos arraiais do
Espiritismo, quando ele se despoja por completo dos
interesses mercadológicos, sempre em contrário caminho
aos interesses de Jesus Cristo para com a tarefa da
Cristandade, todo trabalho na mediunidade orientada em
Allan Kardec e Francisco Cândido Xavier deverá ser
invariavelmente “gratuita”.

Meus irmãos de caminhada! Esta é uma regra que deve
ser empreendida por cada um de nós, sem distinção, a da
, pois não há como
compreender, e nem tão pouco aceitar, que uma pessoa que
se diga em pleno labor mediúnico, seja qual for a sua
especialidade, venha a aceitar dinheiro ou bens para si
mesmo, enfim, em sua tarefa, sob qualquer alegação, como
se as coisas sagradas do Mais Alto estivessem à disposição
das criaturas simplórias da Terra quando se diz respeito ao
nosso serviço junto aos Seres Celestiais.
_______________

Neste aspecto, observemos a vida de Chico Xavier. (Chico
Xavier Responde, Carlos A. Baccelli, 1ª. edição, págs. 35
& 36, Editora LEEPP, Uberaba-MG, do ano de 2007).
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“É provável que muito em breve vocês lerão trabalhos meus
com o selo de “Neio Lúcio”, em outros lugares. Não se
espantem! Sou eu mesmo, tentando imprimir novas
modalidades à minha tarefa no trabalho e na confraternização.
Procurem no fundo, não na superfície.”

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

O Médico-Amigo de Chico Xavier!

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

ELIAS BARBOSA

(Comentário antes de sua desencarnação prematura,
ocorrida em Uberaba/MG, em 03 de fevereiro de 2011).
Extrato do Livro # 1: “MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS”,
por Vivaldo P. S. Filho. (Obra digital, em PDF, com 166 págs.).
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___________
A NOVA CIÊNCIA DA “NUMEROLOGIA ESPÍRITA”
APREGOA NÃO APENAS A OBSERVAÇÃO FRIA E PURA
DOS NÚMEROS E DOS CÁLCULOS NA DECIFRAÇÃO
DOS “SINAIS” & “CÓDIGOS” SECRETOS DE DEUS:
INSERIDOS NA BÍBLIA SAGRADA E NA LITERATURA
ESPÍRITA DE ALLAN KARDEC E FRANCISCO C.
XAVIER, PARTICULARMENTE, MAS UMA
RACIONALIDADE TODA ESPIRITUAL, QUE ENVOLVE
SENSIBILIDADE E SENTIMENTO, MORAL E ÉTICA,
RELIGIÃO E RELIGIOSIDADE, QUE SÃO AS
FERRAMENTAS IDEAIS PARA QUE POSSAMOS AFERIR A
AUTENTICIDADE DOS FENÔMENOS DA REENCARNAÇÃO
PROGRAMADA & “MÚLTIPLA”, PELOS PROCESSOS
NATURAIS DA LÓGICA E DA SABEDORIA, DO
CONHECIMENTO E DA EDUCAÇÃO, SEMPRE FRUTOS DE
UMA MENTALIDADE SADIA, DE UM CORAÇÃO PURO,
E DE UMA ALMA CARIDOSA.

A Equipe da Verdade
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 24 de julho de 2015)

___________

27

Ed. e-book:
2017-21

Livro # 37: “BATE-PAPO COM JÚLIO VERNE” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho

“Dá-se o mesmo com a questão que nos ocupa,
cujas diversas partes foram tratadas
separadamente, depois coligidas num corpo
metódico, quando puderam ser reunidos
materiais suficientes. Esta parte da ciência
espírita mostra desde já que não é uma
concepção sistemática individual, de um homem
ou de um Espírito, mas produto de múltiplas
observações, que tiram sua autoridade da
concordância existente entre elas.”

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

Médium Vivaldo P. S. Filho

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

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

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

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

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

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

___________
- “Uma opinião isolada nos conduzirá a muitas análises nos
domínios da numerologia, fugindo ao escopo de nossas
cogitações espirituais. E continua: ”Os números, como as
vibrações, possuem a sua mística natural, mas, em face
de nossos imperativos de educação, temos de convir que
todos os números, como todas as vibrações, serão
sagrados para nós, quando houvermos santificado o
coração para Deus, sendo justo, nesse particular,
copiarmos a antiga observação do Cristo sobre o sábado,
esclarecendo que os números foram feitos para os homens,
porém, os homens não foram criados para os números.” (Os
grifos são nossos).
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Vejamos o seguinte extrato que pinçamos de nossa quarta
obra mediúnica: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – A Revelação do
Amor”, já nos apontamentos finais, quando, por nossa vez,
apresentamos uma importantíssima opinião do grande
médium Chico Xavier sobre o tema da Numerologia:
(...) Será de extrema conveniência que os estudiosos da
Reencarnação Programada, ou seja, aquela seguindo
princípios de origem Superior, atentem para a importância do
extrato que retiramos da obra “Chico Xavier: encontros no
tempo”, do confrade Hércio Marcos C. Arantes (Cap. 1, item
16, Ed. IDE, 6ª. Edição – setembro 2005 - Araras/SP), que nos
traz uma verdadeira pérola de Emmanuel (por Chico Xavier)
para uma melhor compreensão de nossos apontamentos à luz
da Espiritualidade, que ora nos assiste e transmitem-nos as
informações acima, lembrando ainda que o extrato a seguir foi
encontrado dias após a elaboração do texto acima. Vejamos:
P – Pessoalmente, e por experiência própria, acredito na
influência dos números na vida das pessoas, ou da
comunidade. A Bíblia contém citação freqüente de certos
números, por exemplo: a criação do mundo em 7 dias, o sonho
de José com as 7 vacas magras e 7 gordas, o perdão deve ser
dado setenta vezes sete, o Apocalipse cita o número 7
dezessete vezes, etc. Até que ponto se pode crer na presença
dos números em nossas vidas? R – A numerologia deve trazer
em si um mundo vasto de significações, que demanda estudos
adequados com a supervisão de especialistas do assunto. Não
disponho de elementos para confirmar ou negar as assertivas
das autoridades que se manifestam nessa área de
investigações espiritualistas. Guardo, porém, a convicção de
que, em nosso renascimento já trazemos, por inspiração dos
Benfeitores Espirituais que nos assistem, a influência dos
números de que estejamos necessitados para que a vida nos
conceda o melhor que sejamos dignos de receber. E isso
acontecerá, até que possamos conquistar a numerologia como
ciência para o domínio de nossos conhecimentos. (...). Nota do
médium: Os grifos são meus.
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_____________________

“Os Números são a Linguagem Universal
ofertada por Deus aos humanos como
confirmação da verdade.”
– Santo Agostinho (354–430 d.C.)
_____________________
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_______________

Me constrange pensar que os nossos amigos do moderno

Espiritualismo, que são os Cristãos afeiçoados ao
Espiritismo, se encontram ainda tão fervosoramente
ligados, por sentimento de volupia, aos interesses da
materia carnal. Cremos, que os tempos são outros!... Ou
procuramos cumprir as nossas tarefas e deveres diante do
Cristo Amado, ainda hoje, ou seremos obrigados, por
força da Divina Lei, a seguir, às sós, por caminhos
tremendamente obscuros, e terrivelmente sofridos.

– Espírito Neio Lúcio
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 04 de dezembro de 2015)

Se desejas realmente ser fiel a Deus, cuida de ti primeiro.
Cada ser, como cada Criatura do Pai, sorve da vida cada
gota de luz ou cada rastro de sombra que tenha semeado
ao longo de seu próprio caminho.

– Emmanuel
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 12 de março de 2014)

Por mais confiável que seja a fonte de pesquisa,
jamais poderá ser a única.

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

_______________
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- “Bem –, ponderou o interpelado, sabiamente –, os Espíritos que na
vida física atendem aos seus deveres com exatidão, retomam
pacificamente os domínios da memória, tão logo se
desenfaixam do corpo denso, reentrando em comunhão com os
laços nobres e dignos que os aguardam na Vida Superior, para a
continuidade do serviço de aperfeiçoamento e sublimação que
lhes diz respeito.”

- Instrutor Druso
(André Luiz/Chico Xavier, “AÇÃO E REAÇÃO”, cap. 2, COMENTÁRIOS DO INSTRUTOR, 2ª.
edição especial – 1ª. Reimpressão, FEB, 2008).
Nota: Mesmo antes da desencarnação, tal ocorrência pode acontecer. A
lembrança espontânea de vidas passadas, e mesmo por sugestão hipnótica, já é um
fato extensamente difundido no meio espiritualista e científico da Terra. (O grifo no
comentário do benfeitor Druso é nosso).

“O estudo acurado das leis que regem o Mundo dos Espíritos trará a
cada um de nós, sem exceção, a ciência, senão perfeita, pelo menos,
muito próxima da realidade a que está subordinado os variados
processos reencarnatórios na esfera de nossas ações na Terra...”
– Espírito Allan Kardec/Vivaldo P. S. Filho (médium)
Salvador/BA, 19 de junho de 2014

“Continuando a nos apoiar na observação, fazemos filosofia experimental
e não especulativa. Para combater as teorias do Espiritismo, não basta,
pois, dizer que são falsas: é preciso opor-lhes fatos, cuja solução ele
fosse impotente para dar. E mesmo neste caso ele se manterá sempre no
nível, porque será contrário à sua essência obstinar-se numa idéia falsa,
e sempre se esforçará por preencher as lacunas que possam
apresentar-se, pois não tem a pretensão de ter chegado ao
apogeu da verdade absoluta.”
– Allan Kardec
(Allan Kardec, “Revista Espírita”, ANO IX, no. 1, janeiro de 1866, 1ª. edição, FEB, 2004)
Nota: O grifo no texto de Allan Kardec é nosso.
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As Obras Básicas do Espiritismo: constitui-se por cinco livros.

O ESPIRITISMO É UMA PROPOSTA NOVÍSSIMA DE AMOR, E DE SE
AMAR UNS AOS OUTROS COMO O CRISTO NOS AMOU, E DE
LIBERDADE, COMO O PRÓPRIO SENHOR NOS CONDIZIU HÁ MAIS
DOIS MIL ANOS ATRÁS, PELA SUBSTÂNCIA ETERNA DA MENSAGEM DO
EVANGELHO.
A CONFIANÇA E A LEALDADE NOS PODERES DE DEUS, ESTÃO ESCRITOS
NO SEU FRONTISPÍCIO: “FORA DA CARIDADE NÃO HÁ
SALVAÇÃO”...
FICA-NOS CLARO, QUE: SOMENTE PELA PROPOSTA DE UM SERVIÇO
INADIÁVEL DE RECOSNTRUÇÃO DE NOSSAS MÚLTIPLAS
PERSONALIDADES, QUE AINDA TEIMAM EM CONTINUAR SE
RASTEJANDO PELOS VALES DE SOMBRAS E DE DOR, DE DEPRAVAÇÃO E
DE SELVAGERIA, DE CORRUPÇÃO E DE PROFUNDO EGOÍSMO, DE
DISCORDIA E DE INSANAS MAUDADES, QUE SE MANIFESTAM ATRAVÉS
DE INÚMERAS MANEIRAS, E DE NÓS MESMOS, SEJA PELO MUNDO
EXTERNO OU PELO UNIVERSO INTEIRO, NO QUAL SE COSNTITUE O
NOSSO PRÓPRIO ESPÍRITO, CRIADO TODO IMORTAL E
COMPLETAMENTE LUZ, ASSIM COMO O NOSSO PAI CELESTIAL:
SEREMOS (REALMENTE!) FELIZES!!!

Espírito

André Luiz

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

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

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

1973

1972

Século XXI

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

1188

— Melun,

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
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Agradecemos também ao Flaming Star Fan Club of Norway (Pal Gralund) por
nos ter autorizado o uso de algumas das fotos de Elvis Presley, do seu imenso acervo.
Também o nosso carinho especial ao querido autor e mega Elvis-collector Erik
Lorentzen (www.elvisfiles.no), pela mesma gentileza.
O meu afetuoso abraço de agradecimento ao sempre amigo Arne Metzner
(Norway), que durante anos consecutivos à frente do Flaming Star deu exemplos
magnânimos de sua paixão e lealdade à Elvis Presley e aos seus fãs, que, mesmo na
condição impressionante de “ateu”, tem nos demonstrado o que é ser um verdadeiro
Homem de Bem. Many Thanks my gracious friend!

Elvis Presley e a 9ª. Esfera Espiritual da Terra
(Arte em geral ou Cultural e Ciência)
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O Espírito Dr. Inácio Ferreira Interpreta a

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

Ela não para diante da Ciência Humana, não se limita a esta.
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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 fundamentalmente Evangélica, não podemos nos
esquecer de que Allan Kardec a conduziu também de
maneira cientificamente racional e lógica.
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Nota do Médium: O empolgante texto acima foi pinçado
do nosso Livro # 16: “ELVIS & AMIGOS VOL.2”,
com a devida adaptação para este livro de André Luiz &
Espíritos Amigos.
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UM ESTUDO MATEMÁTICO SOBRE A VOLTA DE SÃO LUIS
DE FRANÇA É APRESENTADO NAS OBRAS MEDIÚNICAS DE
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_____________
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Bate-Papo com Júlio Verne
Em Lembrança aos Mensageiros da 9ª. Esfera Espiritual da
Terra (Arte em geral ou Cultural e Ciência), que continuam na lida!

TRABALHO MEDIÚNICO PSICOGRAFADO PELO MÉDIUM
BAIANO VIVALDO P. S. FILHO (COM O AUXÍLIO DA INTUIÇÃO,
CLARIVIDÊNCIA, CLARIAUDIÊNCIA, PSICOSCOPIA E
PSICOMETRIA), REALIZADO PELOS ESPÍRITOS SUPERIORES
TAMBÉM EM HOMENAGEM AO LIVRO:

“Meditações Diárias”

Com A Palavra: O Grande Benfeitor!
A vida humana é cheia de peripécias, como se a
cada passo da caminhada nos defrontássemos com
um vigoroso cão de guarda, sedento para nos devorar
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as calças, pelo menos as calças, para consagrar ao
seu dono, e muitas vezes ao seu treinador, as boas
novas do dia!...
Dessa mesma maneira se dá em relação aos nossos
Benfeitores da Vida Maior e a nós mesmos: eles são os
nossos Sábios Domesticadores, enquanto que nós
cães valentes e nada amistosos, que visam o nosso
triunfo do dia a dia por meio das tarefas que nos
impomos realizar pela bendita Reencarnação, dandonos o alimento grandioso do AMOR e da INSTRUÇÃO,
conforme a nossa capacidade em lhes aceitar a
missão e segundo o nosso direito de fazer ou não o
que nos ofertam como alimento para
o Espírito Imortal.
A Nossa Boa Nova é Jesus.

Emmanuel (Espírito reencarnado)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 29 de abril de 2017)
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_____________
Nota do Médium em 22/05/2021:
Voltando a Estudar este Livro (37), já que na
condição der médium dele mesmo, pela revisão e pela
ampliação que se faz necessária, vamos tendo o deleite
espiritual de ver como as mensagens assinadas por
Emmanuel, com o natural destaque para aquelas que
foram realizadas mediunicamente pelo Chico Xavier,
tem uma capacidade sem precedentes de nos tocar
fundo o a alma, não somente pela sua maneira de
colocar cada palavra como cada frase, com a sabedoria
e a cultura que ele já conquistou, mas, em caráter
especial, pela Essência Cristã que não pode deixar de
trazer qualquer página ou qualquer simples mensagem
que venha por qualquer médium, que, de alguma
maneira, já esteja sendo capaz de lhe servir como
antena psíquica para o Plano Material!...

Chico Xavier.
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Somente tenho o que agradecer a Deus, a ele e aos
demais Benfeitores da Vida Maior que me dirigem as
faculdades mediúnicas pelo prazer que me proporcionam
diante desta tarefa tão santificante, assim como nos
recomenda Kardec pelo O Livro dos Médiuns.
E vamos em frente.
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Prefácio de Veneranda

Santa Isabel da Hungria
1207 - 1231

Santa Isabel de Aragão
1271 – 1336

Isabel de Portugal
1397 - 1471
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“Porque todo aquele que exalta a si mesmo será diminuído, e
aquele que diminui a si mesmo será exaltado.” – Jesus
(Lucas 14:11)
(“O NOVO TESTAMENTO”, da tradução do original em grego, por Haroldo Dutra Dias,
Editora CEI, 1ª. Edição: 2010).

A nossa Volta se apresenta por meio de mais
este interessante NOVO VOLUME da grandiosa Série
de Livros Espirituais por André Luiz, que, em
seu conjunto, trará o pensamento dos Espíritos

Superiores segundo Allan Kardec, por meio de
preciosas mensagens e graciosas Entrevistas
Inéditas, dando um toque todo especial ao serviço
mediúnico de nosso querido pupilo Vivaldo P. S. Filho
(o
), pois que aqui
vamos encontrar algumas das Entidades da Luz que
orientaram os serviços espirituais dos médiuns da
Codificação Espírita!...
Não há como deixar de reconhecermos que são,
sim, poucas páginas em cada um destes
, entretanto, como sempre, precisamos
estar atentos de que: é no pequeno frasquinho onde
geralmente se encontra o melhor perfume, e de
todos temos o Amor e a Instrução.
Continuemos na lida, meus filhos da Terra.
(Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 29 de abril de 2017)
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Nota do médium: Sempre gostamos de lembrar aos nossos
antigos, quanto aos novos, leitores que a querida Entidade Veneranda
usa de um pseudônimo (no Livro:
, André Luiz/Chico
Xavier, pela FEB), já que, por intermédio da faculdade mediúnica de
Francisco Cândido Xavier, fora-nos possível saber que, a mesma, se
trata do Espírito de Santa Isabel, a Rainha Santa de
Portugal, como consta da obra espírita: “ISABEL – A mulher
que reinou com o coração”, autoria de Maria José Cunha (Editora
Vinha de Luz, Belo Horizonte/MG, 2012).
A Rainha Isabel de Aragão, conhecida entre os católicos como a
Venerável Santa Isabel, na história da cristandade se tornou célebre
pelo maravilhoso, e único feito, da transfiguração de pães em
rosas.
Ela é reverenciada no dia 4 de Julho, data do seu falecimento.
De minha parte, posso testemunhar que ela foi a reencarnação de
Isabel, a prima de Maria (por uma Reencarnação “Múltipla” com
esta mesma!), e mãe de São João Batista.

_______________________

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

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

As Mensagens de
__________

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha &
Chico Xavier, surpreende-nos pela riqueza de detalhes fotográficos
(desenhados pela querida médium mineira, que fora sobrinha do grande
Eurípedes Barsanulfo!) do Espaço Geográfico Espiritual
do nosso orbe planetário.

Trazendo

do Plano Espiritual, de onde na sua
generalidade eles residem e trabalham, da referida
9ª. Esfera Espiritual da Terra: Arte em geral ou
Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica
obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André
Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de
Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora
IDE, Araras/SP, com 1ª. Edição: 1983).
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A Cidade Espiritual São Salvador, dos Níveis
Superiores da Terra, está localizada na 9ª. Esfera,
numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico
apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho,
que nasceu e reside atualmente na Cidade de São
Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os
Santos), no Brasil, já que o projeto das belas
Revelações Espirituais em torno de algumas de
suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu
conhecimento, ou não, por força da natureza
transcendental do precioso projeto em curso estar
alinhado ao número nove (9), referente ao mês (9)
de setembro do ano de 2012, quando o nosso pupilo
mediúnico concluiu, a rigor, o seu primeiro Livro (em
PDF) pela psicografia, propriamente dita, Livro # 2:
“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos
Diversos, com a Coordenação Espiritual de Elvis
Presley & Santa Clara de Assis, já debatido em
obras anteriores de sua lavra psicográfica, e que foi
produzido em homenagem ao Livro: “VOLTEI”,
pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/pela FEB).

Texto extraído da obra “LUZ A FRENTE”, assinado pelos Espíritos
André Luiz & Hernani G. Andrade: Voltando a ser atualizado
pelo Espírito Santa Brígida da Suécia.
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Júlio Verne__________________

Jules Gabriel Verne, conhecido nos países de língua portuguesa por Júlio
Verne (Nantes, 8 de fevereiro de 1828 — Amiens, 24 de março de 1905), foi
um escritor francês. É considerado por críticos literários o inventor do gênero
de ficção científica, tendo feito predições em seus livros sobre o aparecimento
de novos avanços científicos, como os submarinos, máquinas voadoras e
viagem à Lua.
https://pt.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAlio_Verne
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Capítulo # 1
-

Quantos dias ainda levaremos para chegar ao

nosso destino?!...
Surpreendido com a pergunta, revidei:
- Ora essa, você, André, não recebeu a devidas
orientações que lhe encaminhei por meio do
Departamento de Viagens Interplanetárias?...
O meu amigo, não sabia que em Nosso Lar também
há os desatentos?!...
Sorrimos juntos.
E logo em seguida, André Luiz me esclareceu:
- Jules, a maioria das pessoas da Terra, e em
particular os nossos crentes de Espiritismo, somente
por estarmos desencarnados, imaginam que já
vivamos em pleno paraíso celestial e na perfeição de
nossas capacidades intelectuais, quando, na
verdade, pelo fenômeno da morte material, apenas
subimos alguns poucos degraus da Escala Espírita do
Universo, e, por isso mesmo, nós vamos labutando
com todo o tipo de coisas e de “gente” (risos de
ambos!), embora não possamos deixar de manifestar
a nossa imensa alegria em poder ver algo das
maravilhas de Deus que, por enquanto, se encontram
invisíveis aos olhos do homem comum.
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E dentro desse contexto, sim, deixaram-me de
passar essa informação, ou antes, algum filho de
Deus se esqueceu de me informar sobre as suas
previas orientações.
Nota do médium: Segundo André Luiz, o Assistente
técnico Vieira, que deveria ter lhe garantido todas as
informações sobre a viagem em curso, estava tão
preocupado com o seu retorno à experiência terrena pela
reencarnação que, praticamente, deixou de lhe transcrever
criptograficamente os esclarecimentos preliminares que
recebera de Júlio Verne diretamente de Saturno, a morada
atual desse grande escritor e consagrado mentor da Vida
Mais Alta.

FOTO: Shutterstock.com

Percebíamos que, à proporção que nós íamos
avançando pelo Universo na direção de nossa Casa
Natal, Saturno, o nosso querido Mestre André Luiz
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apresentava uma sensação de desconforto, como se
estivesse a pressentir a mudança radical de
temperatura, de umidade, e de resistência do ar,
levemente tomado por um calafrio interior...
Então, lhe observando esse quadro, natural para
viagens dessa espécie, embora cada ser reaja de
uma maneira particular, procurei lhe tranquilizar
ofertando-lhe a minha mão esquerda, já que a direita
estava atenta aos controles da pequena nave que nos
transportava da 8ª. Esfera Espiritual da Terra para a
7ª. Esfera Espiritual de Saturno – recordando que o
nosso médium Vivaldo, antes de reencarnar,
assumira compromisso mediúnico com a 9a.
Esfera Espiritual da Terra! –, numa viagem que
haveria de levar um pouco mais de doze (12) horas,
embora o nosso sábio e competente acompanhante
imaginasse que levaríamos vários dias até que lá
aterrissássemos,
isto
em
decorrência
de
anteriormente, em uma outra visita sua ao Planeta
Saturno, esta viagem interplanetária ter lhe custado
cerca de trinta (30) dias do seu tempo.
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Júlio Verne__________________

Jules Gabriel Verne, conhecido nos países de língua portuguesa por Júlio
Verne (Nantes, 8 de fevereiro de 1828 — Amiens, 24 de março de 1905), foi
um escritor francês. É considerado por críticos literários o inventor do gênero
de ficção científica, tendo feito predições em seus livros sobre o aparecimento
de novos avanços científicos, como os submarinos, máquinas voadoras e
viagem à Lua.
https://pt.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAlio_Verne

59

Ed. e-book:
2017-21

Livro # 37: “BATE-PAPO COM JÚLIO VERNE” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho

Capítulo # 2
-

Estou me sentindo um pouco tonto.

Será que é por causa da velocidade em que
estamos seguindo, ou a diferença de fusos já começa
a me deixar sem chão especial?... – perguntou-me o
amoroso André, meio que desconcertado, deixando
transparecer pelo seu olhar meigo a ternura dos
verdadeiros Espíritos da Luz.
- É bem certo isso, meu amigo. Embora, até certo
ponto, o sistema de adaptação horária, atmosférica
e gravitacional de nossa nave seja bastante eficiente
nestes casos, agora somente devemos esperar por
alguns poucos minutos para que você consiga fazer
a pressurização adequada para que consiga ir se
inserindo,
paulatinamente,
dentro
do
novo
ecossistema ao qual começamos a adentrar.
A proporção de íamos navegando por aquela nova
rota, pelo menos para o André Luiz, víamos como ele
atentava para os detalhes do caminho, iluminado por
uma nova claridade celeste, de certa forma
obedecendo às escalas vibracionais que são as
aduanas Dimensionais do Mundo terreno, visto que
ainda nos encontrávamos, mais ou menos, em terras
da Terra.
A população era outra, assim como a paisagem
estelar. Na sua visão de criatura desencarnada, era
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evidente que já tinha se acostumado a muitas formas
de vida extraterrena, porém, ali, ele demandava
outros sítios do Universo que, apesar de não lhe ser
totalmente desconhecido, lhe proporcionava uma
outra visão a respeito da vida intra-estelar, ou seja,
nesta mesma rota de antes, de sua última viagem,
ele adentrava um outro campo de experiência da
Vida Universal De Deus, como se naquele novo
caminho estivesse a se descortinar uma população
nova de peixes e cardumes, plantas aquáticas e vida
bacteriana, por dentro de um mesmo oceano que já
fora anteriormente acessado, mas não totalmente
descoberto.

- Então, meu bom homem, se sente melhor? – Lhe
perguntei após alguns momentos de silencio.
- Sim, sim. Sinto-me bem melhor adaptado ao
novo ambiente espacial.
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Por mais que a gente tenha palmilhado por diversos
caminhos desconhecidos, é certo que sempre
teremos um algo mais a conhecer... O exemplo
nítido, pelo menos para mim, é esta região muito
simplória do nosso sistema solar, que embora seja
muito rica de atrativos e encantamentos, por ela e a
partir dela, se abre uma equação sem fim de
experiências novas a nos sobressaltar o coração a
cada passo e a cada movimento de nosso olhar. –
Sorrimos juntos.
Neste instante da conversa, percebi que o meu
querido acompanhante começava a fixar sua atenção
sobre mim, como se estivesse tomando conta de uma
nova realidade dimensional.
- O que há agora, André?... Vá anotando e me
deixando a par de suas observações, que são sempre
ricas de muita sabedoria e lucidez.
E ele:
- Lembremo-nos, que o mentor aqui é você. –
Quando voltamos a sorrir descontraidamente.
- Mas fale, pois que eu estou curioso para lhe ouvir
também.
Uma vez tendo assumido uma feição nobre, mas
sem afetação alguma que lhe caracterizasse alguma
superioridade, por força de toda a maravilha a nossa
volta, ele pousou a sua mão direita em meu ombro e
deu início a sua generosa preleção:
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Nota do médium: Faz-se necessário informar aos nossos
leitores amigos e amadas leitoras, que na aeronave não
havia especificamente uma cabine de tripulação, quando, na
verdade, era manipulada por meio da ação mecânica e
mental de Júlio Verne de qualquer parte da mesma onde ele
se encontrasse, quando as suas poltronas eram moveis, e
muito confortáveis.
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Júlio Verne__________________

Jules Gabriel Verne, conhecido nos países de língua portuguesa por Júlio
Verne (Nantes, 8 de fevereiro de 1828 — Amiens, 24 de março de 1905), foi
um escritor francês. É considerado por críticos literários o inventor do gênero
de ficção científica, tendo feito predições em seus livros sobre o aparecimento
de novos avanços científicos, como os submarinos, máquinas voadoras e
viagem à Lua.
https://pt.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAlio_Verne
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Capítulo # 3
-

Ainda

me recupero do quadro de êxtase ao

qual fui levado pela gloria do acontecimento celeste,
visto que na minha imensa pequenez acabara de não
somente abarcar as maravilhas de uma Nova Região
do Espaço, embora dentro do mesmo ecossistema de
mundos, satélites, e estrelas de nossa vida solar,
como percebê-las palpitando em meu próprio
coração, fazendo-me sentir como se realmente eu
estivesse navegando por debaixo de “incalculáveis
léguas submarinas”, oferecendo-me não apenas
felicidade e alegria intensas, como também
verdadeira aversão ao mundo que acabara de
deixar atrás de mim... – risos gostosos de ambos.

Nautilus – por Jules Verne
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E como não passo de um Espírito muito ignorante,
vou observando a cada instante dessa viagem para o
Mais Alto que tudo o quanto tenho feito para a
melhoria de minha própria personalidade atrasada
não passa de uma pequenina oferta de trabalho
diante da grandiosa necessidade que todos temos em
seguir à frente na construção do Universo de Deus
dentro de cada um de nós mesmos... Não saberia
afirmar com toda a certeza se o que estou a perceber,
neste exato momento, trata-se de um surto de
loucura de minha mente angustiosa ou se realmente
tudo, aqui, vem a descortinar para os meus olhos e
sentidos deslumbrados mais uma pequenina parcela
das incalculáveis maravilhas da Eternidade!...
- Prossiga, meu irmão. – me manifestei atento.
- Mesmo estando num ambiente hermeticamente
fechado e razoavelmente adaptado para a
solução de problemas como este, que geralmente
acometem as Almas imperfeitas como eu mesmo,
noto que de alguma maneira o meu corpo espiritual
se ressente pela libertação do Mundo ao qual eu
estava habituado a viver, a Terra, embora em um
nível Dimensional mais elevado que a dos nossos
queridos irmãos e irmãs da Crosta planetária (a 5ª.
Esfera Espiritual da Terra), já em vias de adentrar
uma gloriosa Dimensão do nosso mesmo sistema
solar, com isso me observo sendo paulatinamente
sugado, como se milhares de filamentos de meu
próprio corpo astral, em conexão com a minha nova
vestimenta mental, estivessem em vias de se
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romperem, dando-me leve formigamento em toda a
extensão dele mesmo, além de breve náuseas e
visões mais ou menos imprecisas.

_____________

Saturno é outro planeta gigante, que tem anéis brilhantes. A atmosfera
gasosa de Saturno não é tão colorida quanto a de Júpiter. É o segundo maior
planeta depois de Júpiter. A característica mais famosa de Saturno é o
brilhante sistema de anéis, o único visível da Terra. Titã, a lua de Saturno, é
maior do que Plutão e Mercúrio. Titã tem uma atmosfera compacta de
nitrogênio e metano.
http://astronomy-universo.blogspot.com.br/2011/02/galeria-deimagens-os-8-planetas-de.html

_____________
- E que tipo de visões seriam estas, meu bom
homem?
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Júlio Verne__________________

Jules Gabriel Verne, conhecido nos países de língua portuguesa por Júlio
Verne (Nantes, 8 de fevereiro de 1828 — Amiens, 24 de março de 1905), foi
um escritor francês. É considerado por críticos literários o inventor do gênero
de ficção científica, tendo feito predições em seus livros sobre o aparecimento
de novos avanços científicos, como os submarinos, máquinas voadoras e
viagem à Lua.
https://pt.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAlio_Verne
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Capítulo # 4
-

São

visões intermitentes, ora aclaradas com

sublimes manifestações de vida aérea por parte de
criaturas humanas perfeitamente angelicais e ora por
tempestades de luzes branco-prateadas, como se eu
estivesse me movimentando por entre um verdadeiro
combate de clarões sublimes e obscuridades
terríveis, estas últimas me levando a crer ser parte
da minha acanhada personalidade humano-espiritual
da Terra Material, quando também posso perceber
que os anjos alados trazem em suas magníficas
fácies o esplendor, se assim posso me expressar,
de verdadeiros Demônios do Bem!...
- Sim, continue, por favor.
- Naturalmente, que não sinto qualquer arremedo
de angústia e temeridade, pelo contrário, embora a
minha dor pelo mal-estar causado pela minha saída
da obscuridade humana-terrena, posso sentir, a
partir de mim mesmo, um oceano encantado de
múltiplas e infinitas oportunidades, fazendo-me crer
que o Universo abre as suas portas para a minha
atrasada compreensão de Espírito liberto das loucas
fantasias do Orbe planetário...
Seria mesmo conveniente eu classificar esses
líricos Espíritos da Luz, tão delirantemente bondosos,
que tanto me encantam o próprio olhar e os sentidos,
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como personalidades satânicas da Vida Espiritual
Superior do nosso sistema solar?!...

Mas, antes que o amigo venha em meu socorro
com a explicação devida, vejo que até mesmo você,
querido Jules, começa a se metamorfosear de
maneira, também, intermitente, numa espécie de
morcego, quando vejo bem às suas costas duas
gigantescas asas, mas, como afirmei um pouco
antes, sem que me passe qualquer sensação de
desconforto, ou mal-estar.
Estas imagens vêm e se vão como num lance
maravilhoso, encadeado e consequente, de bailado
divino... Quando também noto que lá fora da nave há
uma vida nova e totalmente desconhecida por mim,
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oferecendo-me um inapreciável encantamento numa
viva e constante aurora de beatitudes celestiais.

SERIADO DE TV NORTE-AMERICANO DOS ANOS 60:
“OS MONSTROS”.

Estaríamos adentrando os verdadeiros portais do
Céu?
Como conciliar a nossa compreensão de beleza e
de angelitude com a (suposta!) feiura desses Seres
Superiores ao qual me reporto agora?...
Estaríamos, aqui, nos deparando com a ficção
cientifica da Terra, agora viva e atuante dentro de
um novo Universo de possibilidades do Infinito e da
Eternidade da Obra de Deus?
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A minha cabeça gira e o meu coração se ascende
em êxtase por explicações que me acalmem como
um todo...
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Júlio Verne__________________

Jules Gabriel Verne, conhecido nos países de língua portuguesa por Júlio
Verne (Nantes, 8 de fevereiro de 1828 — Amiens, 24 de março de 1905), foi
um escritor francês. É considerado por críticos literários o inventor do gênero
de ficção científica, tendo feito predições em seus livros sobre o aparecimento
de novos avanços científicos, como os submarinos, máquinas voadoras e
viagem à Lua.
https://pt.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAlio_Verne
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Capítulo # 5

Antes

que eu atendesse às rogativas por

esclarecimentos de André Luiz, fui alertado pelo
nosso aparelho de comunicação que os nossos
Amigos de Saturno desejavam entrar em contato
conosco...
Imediatamente a isto, acionei um pequenino
dispositivo eletrônico no controle principal da nave
espacial e, de repente, vimos descer do alto, como
num atraente passe de mágica, uma tela criada em
dimensões circular que nos deixava, a ambos, no
epicentro do fenômeno de televisão, ela vindo a
representar a viva presença ao nosso redor dos
sábios e eficientes Técnicos que nos acompanhavam
a trajetória espacial.
- Olá, meus amigos! Alguma anormalidade no
decorrer da viagem?... É que o acertado, fora o de
nos comunicarmos somente quando já estivéssemos
a pelo menos três (3) horas da nossa chegada em
Saturno... – me manifestei, em tom apreensivo.
- Não temos nada de estranho em relação aos
equipamentos técnicos da nave, Júlio, entretanto nos
causa certa apreensão o fato de seu ilustre
acompanhante está perdendo demasiadamente
substâncias emotivas, creio, o que poderá lhe
levar a um derrame cardíaco, visto que a pressão da
nossa atmosfera sobre o seu timo (o centro cardíaco
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do Espírito!) o vem excitando em demasia... Na
verdade, nada de muito grave, pois isso seria até de
se esperar, porém nos cabe executar alguns
procedimentos magnéticos que o trará mais à
realidade dos fatos hiperfísicos sob o seu novo foco,
sem que isso venha a se tornar um bloqueio
excessivo a sua condição de Espírito-livre.

Dessa maneira, uma vez desconectada a ligação e
com o devido desaparecimento da tela, envolvi o
nosso André em fervorosas vibrações de paz e
equilíbrio, e uma vez auxiliado por um balão de
oxigênio que se encontrava acoplado a sua poltrona,
observei que não somente a temperatura dele caíra
a níveis razoáveis como a sua pressão arterial subira
para patamares condizentes com a sua vida moral de
desencarnado.
Notei, que ele precisava de um conforto adequado
a sua natureza de Espírito residente em Nosso Lar,
por isso baixei novamente a tela e calculei todos os
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dados referentes a distância e a atmosfera da 8ª.
Esfera Espiritual da Terra, com isso ele passou não
apenas a ver como a sentir-se literalmente na sua
Morada Terrena.

Imagem: A celebrada série de TV norte americana dos
anos de 1960: “Jornada nas Estrelas”.

Esse procedimento faz parte do complexo sistema
operacional automático da nossa nave, pela devida
leitura de nossos corpos físico-astrais, entretanto
como a vida mental e emotiva dos seres terrenos,
geralmente, se apresenta como uma caixa de
surpresas, nem sempre acertamos nos primeiros
pré-procedimentos das viagens, sendo necessário
determinados ajustes operacionais no de correr do
caminho.
Uma vez eu tendo feito isso, com auxílio do
computador de bordo, novamente os equipamentos
de adaptação Ecológico-Espiritual passou a nutrir o
campo vibratório o nosso muito estimado visitante,
André Luiz, com o clima físico-astral mais adequado
para a sua sobrevivência e manutenção em nossa
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acolhedora Casa Divina, evidentemente que outros
aparelhos de recomposição fisio-astral, que se
encontram em nossa particular Esfera de Saturno,
também haveriam de facilitar a sua estadia em nosso
avançado campo de ação, até porque, em cada
Estação-Dimensional, mais ou menos Elevada em
relação uma a outra, existem aparelhos específicos e
altamente especializados de adaptação vibratória e
magnética para os visitantes, inclusive que servem
de auxílio para os seus próprios residentes que, por
algum motivo, se afastaram por um tempo, mais ou
menos longo, de seu habitat normal...
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Júlio Verne__________________

Jules Gabriel Verne, conhecido nos países de língua portuguesa por Júlio
Verne (Nantes, 8 de fevereiro de 1828 — Amiens, 24 de março de 1905), foi
um escritor francês. É considerado por críticos literários o inventor do gênero
de ficção científica, tendo feito predições em seus livros sobre o aparecimento
de novos avanços científicos, como os submarinos, máquinas voadoras e
viagem à Lua.
https://pt.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAlio_Verne
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Capítulo # 6

Eu entendo muito bem que estamos transitando
por um campo do Universo completamente novo,
desconhecido senão por todos pelo menos pela
grande maioria dos seres que habitam a Terra,
mesmo nas Dimensões mais avançadas de nossa
ampla Vida Dimensional terrena, e por isso mesmo
vir aqui não somente se torna um privilegio,
especialmente para criaturas desencarnadas como
eu que tanto ainda tem o que batalhar pela sua
Elevação Moral, como uma verdadeira dádiva do
Cristo Amado, que, a rigor, nos facilita e nos felicita
por benção tão inapreciável... E por isso, já vou lhe
rogando as necessárias desculpas pelo meu tão
grande vexame!... – Gargalhadas de ambos.
Notemos também, querido Jules, que, daqui de
dentro, também me sinto bastante à vontade para
vasculhar visualmente toda a área celestial em nosso
em torno, isto, evidenciando a alta tecnologia de
vocês, saturnianos, na produção de elementos sutis
(fotoelétricos) que revestem a couraça dessa
intrincada banheira espacial (risos), pois vejo que,
literalmente, nos encontramos em um aparelho que
se movimenta qual um hábil peixe dentro d’água... E
não poderia ser diferente, pois que navegamos por
entre um oceano imenso de vivas constelações,
quando tudo aqui se projeta para todos os
quadrantes desse imenso território espiritual de
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maneira a realçar a maravilha dos Universos Vivos,
onde tudo é movimento e nada está em vácuo... Uma
vida universal abundante e cheia de atrativos
encantadores, embora nem sempre ao paladar dos
seres que vivem na retaguarda da Eterna Evolução
para Deus, como é o caso dos Espíritos que vivem na
Terra Material.
Não há vácuo e nem tão pouco escuridão.
Tudo aqui vibra em plena harmonia com o
pensamento de Jesus:

_____________
“Vós sois a luz do mundo. Não se pode
ocultar uma cidade situada sobre um monte...”
– Jesus
(Mateus 5:14)
“O Novo Testamento”, do original em grego por Haroldo Dutra
Dias, Editora CEI, 1ª. edição: 2010.

_____________
Daqui, de onde agora nos encontramos, muito bem
acomodados nestas poltronas cheias de botões –
ambas as poltronas possuem os mesmos aparelhos
de comando manual, pois caso ocorra algum contratempo com o comandante o assistente (no caso o
acompanhante!!) poderá assumir a direção da
máquina voadora mediante orientação articulada do
chefe da viagem ou por meio dos equipamentos
audiovisuais que lhe auxiliará na execução da tarefa
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inesperada, mas não imprevista!... –, podemos ver
que existem pensamentos em volta da pequena nave
que, em muito, se assemelham aos dos seres
ignorantes de nossa vida espiritual terrena, embora
estes daqui se caracterizarem por um poder tão
terrível, quase sobrenatural, capaz de subjugar até
mesmo a ação dos Espíritos da Luz, quando estes não
estão devidamente precavidos por outra mensagem
gloriosa do Evangelho:

_____________
“Eis que vos envio como ovelhas no meio de
lobos. Sede prudentes como as serpentes
e inocentes como as pombas.”
– Jesus
(Mateus 10:16)
“O Novo Testamento”, do original em grego por Haroldo Dutra
Dias, Editora CEI, 1ª. edição: 2010.

_____________
Bem, acho que já falei demais... (Risos). Mas é que
a curiosidade sempre me deixa com a viva vontade
de aprender.
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Júlio Verne__________________

Jules Gabriel Verne, conhecido nos países de língua portuguesa por Júlio
Verne (Nantes, 8 de fevereiro de 1828 — Amiens, 24 de março de 1905), foi
um escritor francês. É considerado por críticos literários o inventor do gênero
de ficção científica, tendo feito predições em seus livros sobre o aparecimento
de novos avanços científicos, como os submarinos, máquinas voadoras e
viagem à Lua.
https://pt.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAlio_Verne
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Capítulo # 7

Entendo muito bem a sua posição, André... Aliás,
seria mesmo um grande pecado para qualquer um de
nós, aprendizes da Vida Espírita, se diante de
situações como estas, não cogitássemos em nós
mesmos por mil e uma perguntas, sejam elas
endereçadas aos nossos Maiores ou a nós mesmos,
pois que a nossa mente sempre haverá de fervilhar
quando nos depararmos com experiências tão
impactantes, quanto deslumbrantes e apaixonantes
como estas...
Não é mesmo?...
Neste momento do nosso diálogo muito amigo e
fraternal, vimos o querido André se retrair
mentalmente, como se desejasse fazer uma
meditação em tom de agradecimento aos Poderes
Celestiais...
Respeitei-lhe a vontade.
E uma vez tendo percebido que o meu convidado
especial já se encontrava refeito, como que saindo de
um profundo sono psíquico – teria ele se Desdobrado
em Espírito?!... –, chamei a sua atenção para o que
havíamos conversado mais atrás, embora eu
estivesse atento com o passar das horas, pois que o
nosso pouso em Saturno não se demoraria mais por
muito tempo:
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- A feiura e a beleza, meu fiel amigo, sempre se
apresentam de maneira totalmente particular a cada
um e a cada uma que as verifica, embora, em linhas
gerais, tenhamos conceitos quase universais sobre
elas.
Numa situação como esta, na qual o amigo se
depara, não é muito diferente das que já deve ter
vivenciado pelos diversos planos e sub-planos
espirituais transitórios da Terra, embora, aqui, o caso
se agiganta pelo fato de você está se defrontando
com Espíritos muito Elevados Moralmente e não
com criaturas um tanto atrasadas da própria vida
terrena...

O Fuido Magnético (Animal ou Espiritual).
Seja como for, nunca será demais para qualquer
um de nós optarmos prioritariamente pela
proposta do Mestre Allan Kardec, em “O Livro dos
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Médiuns”, em relação à maneira pela qual
deveremos nos relacionar com os Espíritos do Além,
ou seja: antes de nos envolver pelo fato de sua feição
aparentemente “delicada” e “formosa”, deveremos
verificar as suas palavras, consequentemente as
suas atitudes em relação à vida como um todo, já
que qualquer um de nós devemos agir com os Seres
Invisíveis, ou já tangibilisados, ou em vias disso,
como se estivéssemos mantendo algum diálogo com
alguma pessoa do nosso próprio meio...
Evidentemente, que, na mesma razão das boas
intenções, intenções verdadeiras, está o fluido
magnético ou o espiritual da Entidade, encarnada
e/ou desencarnada, com a qual estejamos a
pelejar..., quando um bom olhar “nos olhos” de cada
um que venhamos a travar algum contato será
sempre, também, uma boa luz sobre a intimidade da
alma de todos..., mas para estes casos sempre será
preciso se ter segurança mediúnica adequada,
pois que os Espíritos das sombras também são
formidáveis técnicos do Magnetismo, sempre muito
hábeis na manipulação genética dos fluidos e
dos corpos, sejam eles materiais ou perispirituais.
Por isso, meu caro André, cabe a cada um de nós
diferenciarmos as pessoas, quanto os Espíritos, pelo
que elas mesmas trazem de Bom e de Belo dentro do
próprio coração.
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Júlio Verne__________________

Jules Gabriel Verne, conhecido nos países de língua portuguesa por Júlio
Verne (Nantes, 8 de fevereiro de 1828 — Amiens, 24 de março de 1905), foi
um escritor francês. É considerado por críticos literários o inventor do gênero
de ficção científica, tendo feito predições em seus livros sobre o aparecimento
de novos avanços científicos, como os submarinos, máquinas voadoras e
viagem à Lua.
https://pt.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAlio_Verne
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Capítulo # 8

Sim, positivamente, estamos adentrando um dos
Grandes Portais do Céu, pelo menos um dos de nossa
pequena Região Universal... Por isso, você até aqui
tem se sentido completamente fora do seu (natural!)
habitat terreno, apesar de já viver uma vida
positivamente de gozos e delícias espirituais, como é
o caso da
, que se
localiza bem acima da vida no Orbe, embora ainda
em zona do Umbral, oferecendo-lhe até aqui certo
desconforto fisiológico, e mesmo mental, visto que
para Cima a situação sempre se complica quando
revelamos a vontade de crescer com Jesus.
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Como você mesmo denunciou um pouco mais
atrás, se nos concentrarmos de maneira mais atenta
poderemos vasculhar a intimidade das paredes desta
nossa Casa-Universo-particular, que naturalmente
no oferecerá uma nova gama de evidências de que,
, pela misericórdia do Altíssimo, sempre
estaremos a nos deparar com os que vivem em
constelações de beatitudes perfeitas como com
criaturas tão sombrias quanto ignorantes, uns
buscando se adiantarem na Vida Com Deus pela
assistência aos retardatários, sempre necessitados
dos que sabem mais e amam melhor, enquanto que
os outros, infelizmente, realizando a bestialidade
espiritual por meio de suas ações e pensamentos
desequilibrados, que, mais ou menos, haverão de
afetar e deprimir aqueles e aquelas que, de certa
maneira, se acumpliciam com as suas tenebrosas e
peçonhentas personalidades...

88

Ed. e-book:
2017-21

Livro # 37: “BATE-PAPO COM JÚLIO VERNE” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho

Agora, sim, sob este novo aspecto, ou sob este
prisma, podemos classificar estes seres espirituais do
Espaço como satanases e demônios na mais perfeita
acepção da palavra.
O nosso gozo real e o nosso deleite, para os que
vivem em Saturno, é exatamente o de podermos
continuar a sermos úteis para o Criador, sempre
produzindo beleza e santidade a partir dos nossos
próprios corações, invisíveis aos olhos comuns dos
habitantes da Terra, e muitas vezes levados a conta
de algum apetrecho de feitiçaria quando nos
introduzimos em alguma tarefa de Assistência nas
Casas Espíritas do vosso plano terreno, a rigor,
superlativamente possibilitado de produzir milhares
de megatons de força numa só ação mediúnicovibracional Entre os Dois Mundos.
Como você já tomou conhecimento, o nosso
próprio médium, Vivaldo, já teve a feliz oportunidade
de observar, pela sua excelente clarividência, alguma
coisa destes impressionantes e, por enquanto,
inabordáveis: Departamentos Subterrâneos de

Energia-Viva do Mais Além,

onde se localizam

indescritíveis reatores de energia nuclear limpa, que

também quer dizer Sentimento Elevado e
Inteligência Construtiva, embora ele mesmo,
à época, sequer tenha percebido a dinâmica dos
processos em observação e em operação, a não ser
pela visão mediúnica que teve do grande reservatório
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nuclear-submerso na Terra, que podemos dizer: bem
abaixo dos seus pés!...
Nota do médium em 23/05/2021:
Sinceramente, eu não saberia dizer se este Reator do
Mundo Maior, ‘bem debaixo dos meus pés’, estaria a
serviço de outros tarefeiros da mediunidade, ou se se
tratava de um Equipamento que fora construído apenas
como suporte para aminha tarefa particular junto aos
Mensageiros Celestes da Falange da Verdade!!

Seja como for, eu ainda hoje me lembro bem de
como se deu a visão mediúnica..., eu estava em um
determinado lugar de Salvador, na Bahia, quando de
surpresa fui tomado pela imagem do Astral, embora
eu estivesse sobre ela, que me deu a clara visão de
que ali estava sim, sob os meus pobres pés, uma um
tremendo Hiper Reator que transmitia uma claridade
diferente, como se não fosse apenas artificial, mas
algo que tinha a ver com as substâncias do nosso, ou
antes, do meu particular campo mediúnico!!
Não saberia dizer também até que ponto eu fui
beneficiado ou me utilizei (inconscientemente!) desta
, entretanto, fica aqui o
nosso registro para quem se dispuser a Estudar o
assunto científico.
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Júlio Verne__________________

Jules Gabriel Verne, conhecido nos países de língua portuguesa por Júlio
Verne (Nantes, 8 de fevereiro de 1828 — Amiens, 24 de março de 1905), foi
um escritor francês. É considerado por críticos literários o inventor do gênero
de ficção científica, tendo feito predições em seus livros sobre o aparecimento
de novos avanços científicos, como os submarinos, máquinas voadoras e
viagem à Lua.
https://pt.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAlio_Verne
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Capítulo # 9

Como

sabemos,

a

energia

proveniente

do

Cosmos e devidamente tratada pelos Agentes da Luz,
particularmente os que habitam em outras Regiões
Mais Elevadas da Vida Universal, executa operações
miraculosas no seio da vida comunitária dos Mundos
menos evoluídos, quando cada célula de luz poderá
ser particularizada por meio do Poder Mental deles
mesmos, quanto de especialíssimos equipamentos
alinhados aos seus comandos...
Dentro desse poderoso jogo de luz e de força,
magnetismo e eletricidade, vamos encontrar o
exuberante: O PODER DO AMOR alinhando a
mente humana de qualquer parte dos Universos ao

Supremo Coração de Deus!...

__________
Neste exato instante, recebemos a mensagem dos
nossos companheiros de Saturno oferecendo-nos
hospedagem no hangar que haveria de nos receber
em plena aterrissagem...
Foram não mais do que 20 minutos de Estadia, que
foi o tempo necessário para que pegássemos a
que deveria ser entregue o
quanto antes nas imediações de uma residência da
Terra – Orbe planetário: a 5ª. Esfera! -, onde se
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localizava nos seus subterrâneos uma poderosa
colmeia de

oferecedores, ou

intermediários também, visto que eles agem por si
mesmos quanto por outros, de poderosas energias
luminosas do Sentimento de Saturno.

A encomenda:

O CORAÇÃO VIVO E PALPITANTE DE UM
HABITANTE DE SATURNO!!
A bomba cardíaca de energia pura e limpa, iria
sustentar as atividades mediúnico-nucleares da
personalidade reencarnada de
,
oferecendo-lhe potencial suficiente para uso sagrado
e contínuo durante os próximos vinte (20) anos de
tarefa na Mediunidade com Jesus Cristo, à sombra do
Consolador Prometido.
Se formos pensar direitinho, não haveria tanta
necessidade, pelo menos em caráter urgente, de
irmos tão longe no Espaço para se obter um coração
tão doce e tão delicado, tão forte quanto poderoso,
para a realização no Bem na face do mundo, já que,
na própria Terra Material, poderíamos localizar
tamanho

reservatório

de

bênçãos

mediúnico-

celestiais, caso já tivéssemos aprendido com

Jesus a (Sua) lição imortal, do:
AMAR A DEUS SOBRE TODAS AS COISAS
E AO NOSSO PRÓXIMO MAIS
DO QUE A NÓS MESMOS.
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Obedecendo a Lei.

__________
Nota do médium: Segundo nos informou André, na
atual condição moral em que se encontra o homem
terreno – da 5ª. Esfera: A Crosta terrestre! – se torna
praticamente inviável uma cirurgia de transplante de
coração entre um Espírito nascido em Saturno e um de
nossa vida planetária, mesmo que com toda a tecnologia
já disponível entre eles, e mesmo que apenas em âmbito
de perispírito, por isso que houve a necessidade deles,
com a ajuda dos Mensageiros Mais Elevados da Terra,
construir um grandioso Laboratório Atômico e de
dimensões extraordinárias em pleno subsolo de uma
determinada região de Salvador/BA, para que esta divina
bomba cardíaca (astral) saturniana pudesse servir de
combustível para os nossos Elevados Serviços com o
Cristo De Deus em terras do Cruzeiro.
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Na impressionante obra de Chico Xavier: “CARTAS DE
UMA MORTA” (Editora Lake, 1935), o Espírito de sua
mãe, D. Maria João de Deus, apresenta preciosas
narrativas sobre a vida no Planeta Saturno.
Quanto ao querido e sábio Espírito Júlio Verne, ele já
foi parceiro espiritual do inesquecível médium Rafael A.
Ranieri, na obra: “AGLON E OS ESPÍRITOS DO MAR”
(Pela Editora da Fraternidade).

Parece ficção científica, mas não é.
Trata-se de pura realidade da nossa Vida Espiritual.
Sinceramente, que de minha humilde parte eu gostaria
(imensamente) de ter podido fazer algo melhor para o
leitor e a leitora, ter enriquecido as narrativas de Jules
por meio de surpreendentes informações sobre esta
empolgante Viagem de André Luiz à Saturno, porém
não me foi possível realizar tal façanha, talvez mais por
questões de riscos à minha própria saúde física e mental
que, necessariamente, por incapacidade mediúnica (em
nosso Livro de estreia, o Livro# 1: “MEDIUNIDADE
EM DOIS MUNDOS – Relatos de um Médium Espírita”,
as minhas faculdades psíquicas já davam sinais de poder
acessar outras Regiões do Universo!), visto que o nosso
tempo também é muito curto, pelo fato de termos que
dar curso à uma série de livros que ainda temos sob a
nossa singela responsabilidade, e porque creio que, em
linhas gerais, deveria ter sido dessa maneira mesmo,
pois sempre coloco a minha vida pessoal e mediúnica nas
mãos e nos corações maravilhosos destes incríveis
Mentores Espirituais da Vida Maior, que sempre sabem o
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que é melhor para cada um de nós, embora o nosso livre
arbítrio seja também sempre respeitado por eles.
Que Deus nos conceda a todos a incomparável alegria
de poder servir a Jesus Cristo na Mediunidade, sempre
com humildade, desinteresse e desprendimento.
Assim seja.
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A BIOGRAFIA DE JULES VERNE
08 /02/1828, Nantes, França
24 /03/1905, Amiens, França

Júlio

Verne escreveu obras de aventura e ficção

científica que influenciaram gerações como "Cinco
Semanas em um Balão" (1863), "Viagem ao Centro da
Terra" (1864), "Da Terra à Lua" (1865), "Vinte Mil
Léguas Submarinas" (1869) e "A Volta ao Mundo em 80
Dias" (1872).
Foi um dos primeiros escritores a praticar uma
literatura na linha da moderna ficção científica. Verne
previu, entre outros inúmeros inventos, a televisão; o
helicóptero; o cinema falado; a iluminação a néon; o ar
condicionado; os arranha-céus; os mísseis teleguiados;
os tanques de guerra; os veículos anfíbios; o avião; a
caça submarina; o aproveitamento da luz e da água do
mar para gerar energia; o uso de gases como armas
químicas.
Jules Gabriel Verne Allotte começou sua carreira
literária após seu pai, Pierre Verne, desiludir-se com a
sua trajetória de advogado. Tentou ingressar no teatro e
escrever poemas e peças, e também tentou a sorte com
a música, sem êxito. Em 1848 compôs, com Michel
Carré, dois libretos para operetas, e, em 1850, uma
comédia em verso, em parceria com Alexandre Dumas
Filho. Só descobriu seu verdadeiro gênero literário ao
escrever algumas narrativas de viagens.
Seu primeiro grande sucesso, "Cinco Semanas em um
Balão", foi recusado por quinze editoras, que não viam
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no livro mais que uma tentativa frustrada de predizer o
futuro. Até que, apresentado por Alexandre Dumas Filho,
Verne conheceu Pierre Jules Hetzel, o editor mais
influente de Paris, que lhe propôs escrever mais de um
livro por ano. O sucesso foi gigantesco. Júlio Verne foi
um dos mais imaginativos e populares escritores de
todos os tempos.
Foi influenciado por Jonathan Swift, com seu livro
"Viagens de Gulliver", por Daniel Defoe e seu "Robinson
Crusoé", e ainda por Edgar Allan Poe e sua obra
macabra. Júlio Verne sabia captar o que agradava aos
leitores de todas as idades, conseguindo mantê-los
atentos e curiosos. Sua atualidade ainda se mantém,
assim como sua popularidade. Seus livros figuram entre
as obras mais conhecidas e apreciadas do mundo. Verne
nunca viajou muito, fez apenas algumas curtas viagens
no seu iate Saint-Michel, uma viagem de navio aos
Estados Unidos e rápidas visitas à Inglaterra, à Escócia
e a outras localidades; contudo percorreu o mundo em
seus livros, da África ao do Pólo Norte, do centro da terra
ao espaço sideral.
Autor Da Página 3 Pedagogia & Comunicação
https://educacao.uol.com.br/biografias/julio-verne.htm
Biografia acessada da Internet em 29 de abril de 2017.
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FIM DA PRIMEIRA PARTE
DO LIVRO

Pelo Espírito
Com

André Luiz
99

Ed. e-book:
2017-21

Livro # 37: “BATE-PAPO COM JÚLIO VERNE” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho

SEGUNDA PARTE

A Entrevista com
__________

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha &
Chico Xavier, surpreende-nos pela riqueza de detalhes fotográficos
(desenhados pela querida médium mineira, que fora sobrinha do grande
Eurípedes Barsanulfo!) do Espaço Geográfico Espiritual
do nosso orbe planetário.

Trazendo

do Plano Espiritual, de onde na sua
generalidade eles residem e trabalham, da referida
9ª. Esfera Espiritual da Terra: Arte em geral ou
Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica
obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André
Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de
Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora
IDE, Araras/SP, com 1ª. Edição: 1983).
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A Cidade Espiritual São Salvador, dos Níveis
Superiores da Terra, está localizada na 9ª. Esfera,
numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico
apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho,
que nasceu e reside atualmente na Cidade de São
Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os
Santos), no Brasil, já que o projeto das belas
Revelações Espirituais em torno de algumas de
suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu
conhecimento, ou não, por força da natureza
transcendental do precioso projeto em curso estar
alinhado ao número nove (9), referente ao mês (9)
de setembro do ano de 2012, quando o nosso pupilo
mediúnico concluiu, a rigor, o seu primeiro Livro (em
PDF) pela psicografia, propriamente dita, Livro # 2:
“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos
Diversos, com a Coordenação Espiritual de Elvis
Presley & Santa Clara de Assis, já debatido em
obras anteriores de sua lavra psicográfica, e que foi
produzido em homenagem ao Livro: “VOLTEI”,
pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/pela FEB).

Texto extraído da obra “LUZ A FRENTE”, assinado pelos Espíritos
André Luiz & Hernani G. Andrade: Voltando a ser atualizado
pelo Espírito Santa Brígida da Suécia.

101

Ed. e-book:
2017-21

Livro # 37: “BATE-PAPO COM JÚLIO VERNE” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho

______________

André Luiz Entrevista:

Com base nas promessas de Jesus Cristo para a
nossa definitiva realização com Deus, veremos
nascer em nossa mente e em nosso coração o
Reino Divino, criado a partir de nossas ações
permanentes na Caridade: Segundo São Paulo.

______________
ENTREVISTA CONCEDIDA À ANDRÉ LUIZ
NO DIA 29 DE ABRIL DE 2017.
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1)

Meu querido amigo, Jules! seria indelicadeza
de minha parte lhe perguntar, por força
mesmo de sua grande sabedoria, se o futuro
do Espiritismo em terras do Brasil está sobre o
fio da navalha, como tem afirmado os demais
Benfeitores por este nosso medianeiro, sem
que isso venha a se caracterizar por uma
desconsideração ao testemunho deles, ou de
quem quer que seja?

R-

André, meu irmão! a sua pergunta se

justifica não somente pela sua profunda
capacidade de reflexão, como também pela
nossa vontade de dar o próprio testemunho
quanto a esse tema...
Na verdade, todo o movimento espiritual
traçado pela Equipe do Espírito da Verdade na
Pátria do Cruzeiro tem, em sua essência, o
dispositivo da “falibilidade”, visto que ele, o
movimento de Unificação dos povos de Deus,
pelo Consolador, está também subordinado
aos caprichos dos homens e das mulheres, de
uma maneira geral, muitas vezes carregados
de atribulações terrenas, o que poderá ou não
acarretar dificuldades para os Espíritos do
Senhor encarregados de realizar a grande
tarefa de Evangelização do Mundo, por isso
que ninguém sobre a face do mundo tem
a prerrogativa da perfeição, ou seja: em
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algum dado momento todos e tudo poderá ser
substituído por alguém, ou algo melhor.
Segundo entendemos, o Espiritismo é uma
Doutrina Cristã razoavelmente nova e, por
isso, também estará sujeira às suas devidas
acomodações, sejam elas no âmbito das
tarefas doutrinárias, propriamente ditas, de
nacionalidade, e mesmo ideologicamente –
primando por princípios atualizados dentro do
esquema já proposto por Allan Kardec.
Aliás, seria uma temeridade uma Doutrina tão
perfeitamente cunhada pelas mãos do Cristo
de Deus e por seus seguidores mais elevados,
que se baseia na Justiça, no Amor, e na
Caridade, ficar sob a responsabilidade de um
único povo ou de uma única nação, quando
em verdade ela deve pertencer e circunscrever
a todas as nações da Terra, quando sabemos
que se fosse dessa maneira haveríamos de
ver, como temos percebido, aqui e ali, um
grupo particular de fé se crendo maior e/ou
melhor que os demais grupos e indivíduos...
Imaginemos, então, se isso se desse com uma
Religião toda Espiritual, naturalmente que iria
fomentar o orgulho de seita, quanto o de
nacionalidade, já respondendo a sua gentil
pergunta, e ao invés de aglutinar ovelhas, para
o santo rebanho do Senhor, acabaria por
dispersa-las ainda mais.
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Então, a minha resposta é sim.
Mais cedo ou mais tarde, o Espiritismo seguirá
para outras regiões do planeta, em termos de
liderança, procurando intensificar no seio das
coletividades a necessidade urgente da
pratica da Humildade, da Simplicidade, e da
Caridade, e com ele seguirá todo o cortejo de
sabedoria já conquistado e difundido na França
e no Brasil, desde o século 19, com Allan
Kardec, e o século 20-21, com Chico Xavier,
particularmente com estes dois exemplos de
lealdade e fidelidade ao Senhor.

Chico Xavier

2)

Quanto à mediunidade, de uma maneira geral,
ela também se aperfeiçoará nos próximos
anos, e em que sentido?
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R-

A

sua

nova

pergunta

também

se

apresenta profundamente pertinente, quando
percebemos o caráter muito particular das
ferramentas psíquicas de nosso Vivaldo P. S.
Filho, já que, como ele mencionou um pouco
atrás, no seu Livro # 1, “MEDIUNIDADE EM
DOIS MUNDOS”, que foi produzido no
decorrer dos seus primeiros dezessete (16-17)
anos de tarefas na Mediunidade com Jesus, ele
pode dar vivas demonstrações de como esta
graciosa ferramenta pode se desenvolver por
cada médium, vindo a não somente ilustrar o
mundo carnal com grandes mensagens do
Além-Túmulo, como, e muito especialmente,
com inúmeras facetas da viva e surpreendente
Vida Espiritual, pois, assim como ocorreu com
ele, outros tarefeiros reencarnados poderão
enriquecer em alguma coisa a literatura dos
fenômenos espíritas por meio de novas e
surpreendentes manifestações do Invisível,
tendo como pano de fundo a doce Ciência dos
Imortais, sempre tudo vindo a desaguar na
proposta do Consolador Prometido, que é a de
reviver a simplicidade dos tempos apostólicos.
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3)

Não seria perigoso pensar dessa maneira,
quando muitos benfeitores desencarnados de
nossa Seara de Amor e Paz já afirmaram
categoricamente que a Intuição será a
ferramenta ideal dos anos futuros?

R- Risos.
Mas, por sua vez, quem pode afiançar de
maneira indiscutível que o Homem não muda
de ideia quando isso lhe apraz?
E não podemos nos esquecer de que Jesus, o
Senhor da Vida, veio ao mundo na condição de
homem comum e do povo, naturalmente
desejando afiançar que Ele, mesmo Ele,
poderia mudar de ideia... Aliás, creio que
quem somente não deva mudar de opinião,
segundo as suas Leis Soberanas, é o próprio

Deus.
À bem da verdade, esta posição “doutrinária”
está correta, quando sabemos que o Reino de
Deus está dentro de cada um de nós mesmos,
intuitivamente lá dentro de nós mesmos,
entretanto, até chegarmos a Intuição Perfeita,
muita água haverá de rolar por esse Eterno

Oceano de múltiplas surpresas e de
grandes incógnitas pelo qual navegamos
e iremos navegar pela Imortalidade a dentro...
(Risos).
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4)

Jesus disse: “Eu e o Pai somos um.” (em
João 10:30).

R- Entretanto, não era Ele.
5)

Me perdoe a ousadia, mas estou exercendo um
pouco a função de “advogado do diabo”, visto
que muitos espíritas desejariam lhe questionar
também... (Risos).
Então, como você enxerga a situação de
muitos medianeiros, pelo menos os médiuns
que se encontram em estado mais ou menos
latente, desesperadamente – sim, esse é o
termo correto! –, se afastando cada vez mais
da proteção do Espiritismo, quando ao invés
de se entregarem ao justo labor da tarefa
santificante junto aos seus Guias Espirituais
acabam por preferir se aconchegar nos braços
de Mamon, não somente pelo excessivo apego
à materialidade, o que já é um horror, como
ao desejo incontido pela bebida alcoólica, por
exemplo?

R-

A situação é mesmo de arrasar com o

nosso coração, invariavelmente desejoso por
ver os nossos pupilos e pupilas da existência
humana caminhando seguros e bem, ou o
melhor possível.
A questão é complexa, pois o problema tem
início quando os pais e responsáveis não dão
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uma

adequada aos seus

filhos e parentes, particularmente quando em
criança já começam a surgir determinados
“sinais” de Espiritualidade nelas e neles.

A tragédia do vício do álcool, por exemplo.

E a coisa vai se agravando quando essas
mesmas crianças, que são ou poderão vir a
serem médiuns em potencial, vão assimilando
psicologicamente os defeitos e as manias de
seus pais e familiares, por exemplo, mais do
que as suas virtudes... Se não podemos
afastá-los do convívio com a família, parentes,
e amigos (é claro!...), não se justifica a nossa
permissividade diante dos erros de uma
sociedade ainda profundamente escrava do
materialismo, quando, ao invés de educá-los
para Deus, incutindo no coração deles o desejo
de viver e realizar no bem, e neste caso pelo
serviço mediúnico na hora aprazada pelos seus
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Mentores, de uma maneira geral, os jogam nos
braços do vício, de qualquer um deles!!... A
maior prova disto é a quantidade terrível de
propagandas induzindo as pessoas ao triste
vicio da bebida alcoólica, por exemplo, quando
sabemos o grande malefício que isso vem
causando na vida moral de todos, com especial
atenção para os jovens que pegam essas
propagandas no ar como um rotineiro convite
ao mal.
Doa a quem doer, precisamos nos defender
contra todos os tipos de vícios, se realmente
desejamos caminhar com Nosso Senhor para
o Mais Alto.

É de todo certo que não cabe ao Espiritismo, e
a nós enquanto seus adeptos, encarnados
e/ou desencarnados, formar opinião definitiva
sobre qualquer ação humana, a não ser pela
nossa vivencia na pratica do Bem segundo o
entendimento de Jesus Cristo, Kardec, e Chico
Xavier, e mesmo assim não forçando a
natureza de ninguém, pois caberá à Ciência
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Humana dar o seu veredicto final em relação à
vida física das criaturas da Terra, enquanto se
reservará à nossa envolvente Ciência-Espírita,
pela própria experiência dos seus inúmeros
adeptos e dos seus afeiçoados-doutrinários
junto aos belos e muito zelosos Benfeitores
Espirituais da Vida Maior, a triunfante
confirmação da Imortalidade, quando ao final
das contas ambas as Ciências se encontrarão
nesta sua Romagem para o Futuro.
Não podemos nos esquecer de que somos
livres para pensar e livres para agir... Porém,
seremos cobrados pela Lei Maior por cada uma
de nossas ações e, claro, por cada um dos
nossos pensamentos.

_______________
Muito obrigado, grande Mentor Júlio Verne, pela
caridade de sua empolgante participação.
Aguardaremos, eu e o médium, com ansiedade
pela próxima Entrevista, na obra: “Um Bate-Papo

com William

Crookes”.

Como sabemos: A Vida Continua...

ANDRÉ LUIZ
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 29 de abril de 2017)
Entrevista Revista & Ampliada em 23/05/2021.
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Nota do médium: O conteúdo original se mantém
intacto, mas com alguns acréscimos textuais, visto que
a nossa Revisão & Ampliação se deu para melhorar a
sua redação-original, mas claro que com as algumas
necessárias adaptações para que o texto original fique
mais claro, para um melhor entendimento por parte do
nosso leitor e leitora, aliás, como vemos, o seu texto
continua atualíssimo.
Que Jesus abençoe a Júlio Verne.
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________________

Eu sou o Caminho, a Verdade
e a Vida.
– Jesus (João 14,6)
________________
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_________________________

“Os Números são a Linguagem
Universal ofertada por Deus aos
humanos como confirmação da
verdade.”
– Santo Agostinho
(354–430 d.C.)
_________________________
Segunda-feira, 23 de maio de 2011

A

coisa

aconteceu

por

acaso.

Descobriu-se

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

criou-se até um programa de computador que ai
sim revelou de forma inquestionável e
reconhecida pelos cientistas, que de fato a Bíblia
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era um código que tinha
acontecimentos futuros.

a

previsão

dos

_________________

Francisco Cândido Xavier:
A Reencarnação de Abraão, Moisés, João Batista (esta foi
“Múltipla” com João Evangelista), e a de Allan Kardec.

_________________
Baseado

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

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

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

Coube aos investigadores científicos internacionais
averiguar a autenticidade dos códigos secretos na
Bíblia... No Brasil, senão aos veneráveis estudiosos
do Espiritismo, com certeza que caberá aos sérios e
competentes acadêmicos a tarefa de dar
notoriedade aos sagrados Códigos Secretos
de Deus na Terceira Revelação.
http://filosofiaetecnologia.blogspot.com.br/2011/05/o-codigo-secreto-dabiblia.html
(Artigo acessado da Internet pelo médium em 16/12/2016,
e devidamente adaptado para aqui).
_________________________
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A “Numerologia Espírita” na Obra de
Allan Kardec e Chico Xavier

Allan Kardec: A Reencarnação Passada de
Francisco Cândido Xavier:

O Espírito da Verdade
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NÃO

PODEMOS PRESCINDIR DOS APONTAMENTOS ABAIXO,

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

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

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

– Santo Agostinho

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

_________________
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Procurando fortalecer o nosso serviço de estudo mediúnico e de
pesquisa histórico-matemático-doutrinário, e como forma de trazer
ao nosso encontro direto com os leitores encarnados um pouco mais
de material para reflexão, pinçamos da obra original, “SÃO LUIS

IX – O Apóstolo Espiritual da Codificação Espírita”, um pequeno,
mas muito sugestivo extrato, que cremos será de grande valia
para que os nossos devotados espíritas, pesquisadores e religiosos,
de uma maneira geral, e para aqueles que, por algum motivo
qualquer, não terão condições de estudar mais detidamente o livro
principal, possam verificar, mesmo que em síntese, o grau de alta
confiabilidade
das
palavras
dos
Benfeitores
Espirituais
(desencarnados e encarnados – estes últimos, em estado de
Desdobramento Espiritual) de Vivaldo P. S. Filho, seguramente a
reencarnação atual de São Luis de França:
Agora nos perguntamos: “Será realmente que esses dados
histórico-matemáticos
seriam
“apenas”
uma
mera
ocorrência do acaso”?! Estamos convencidos de que não, pois o
acaso, verdadeiramente, não existe.
E com relação ao mérito de sua obra mediúnica (ainda inédita no
campo editorial doutrinário, a não ser por sua divulgação nas redes
sociais da Internet, a exemplo do Facebook, e da sua própria
Homepage Espírita), assim como em referência ao Capítulo 9 de
Lucas, seja ele material ou moral, sem qualquer desfavorecimento
descabido para com outros irmãos de serviços mediúnicos ou mesmo
a qualquer ensejo de favorecimento especial à sua própria
personalidade espiritual, vejamos que o próprio Senhor Jesus nos
advertiu de que: “conheceremos a arvore pelos seus frutos”.
É de todo certo que muitos apressadinhos (os espíritas,
particularmente!), se levantarão contra a nossa empresa, como
verdadeiros “fiscalizadores” do Espiritismo-Experimental, bravios,
irritadiços e arrogantes, questionando a incontestável realidade dos
fatos até aqui apresentados de maneira positiva pela Falange do
Espírito da Verdade, tentando passar para os demais a condição
de “imprecisão”, se é que isto possa ser possível, das nossas
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evidências matemáticas, exatamente por acreditarem que “outros
tantos milhões de criaturas encarnadas no solo da Terra também
nasceram sob a regência do signo de câncer, às 15hs do exato dia
10 do mês (7) de julho de 1964”... Curiosamente, Vivaldo nasceu
no Hospital “Sagrada Família”, em Salvador/BA, numa perfeita
alusão à sua condição de principal Provedor Genético da
Sagrada Genealogia do Cristo, assunto este já muito bem
(matematicamente) documentado na maioria das suas 36 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 37 livros de inquestionável
valor doutrinário para o Espiritismo, versando de maneira clara,
racional, e objetiva, sobre temas matemático-transcendentais
(Os Sinais & Códigos Secretos de Deus no Espiritismo) que
chegam a confundir até mesmo os mais excelentes investigadores da
Reencarnação, da Mediunidade e da Vida Espírita, e que, a rigor,
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esteja suficientemente capacitada para verter do Mais Alto, de um só
golpe, toda esta imensa quantidade de informações filosóficas,
científicas e religiosas que fazem parte tanto da obra original “SÃO
LUIS IX”, quanto do seu Portfólio São Luis IX (“A Reencarnação
Programada & Múltipla na Obra São Luis IX”), sobre o tema da
VOLTA de São Luis de França.
________________

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

Programada & Múltipla na Obra São Luis IX”.

Segundo os nossos Amigos Espirituais, o saudoso médium Ranieri
não somente foi a reencarnação de São Jerônimo, como também a
de Gutenberg, O pai da Imprensa.
Nota do médium: Pelo Esp. Rafael A. Ranieri, da obra “SÃO LUIS
IX”, adaptado a partir do seu texto original para esta nova versão
Revista & Ampliada de 05/2021, do Livro: “BATE-PAPO COM JÚLIO
VERNE”.
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Segundo nos informa o Espírito Rafael A. Ranieri (que quando encarnado,
dentre outras atividades, exerceu a nobre função de Delegado de Polícia
Civil), o exame pericial de Prosopografia, será de importante valia para os
estudos da Reencarnação, visto que está aparelhada por diversas
ferramentas matemáticas que poderão elucidar alguns dos grandes
“enigmas” sobre as Vidas Sucessivas.
_________________
Numa análise estritamente científica, e até mesmo
doutrinária, com total isenção de animo, qualquer sério
estudioso da Reencarnação verificará que o que estamos
assistindo aqui é um caso (matematicamente)
comprovado de Vidas Sucessivas!!
_________________
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FIM DA SEGUNDA PARTE
DO LIVRO

Pelo Espírito
Com

André Luiz
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_________________

Pedimos encarecidamente o perdão do leitor amigo por qualquer falha de gramática,
mas como eu não tenho especialização e nem mesmo grandes conhecimentos de
língua portuguesa fico, aqui, devendo qualquer falha de nossa parte, rogando de todos
os irmãos compreensão e tolerância pelas minhas limitações, deixando a cada um o
nosso próprio coração no conteúdo da obra original:
“BATE-PAPO COM JÚLIO VERNE”
Vivaldo P. S. Filho (médium)
_________________

- 1ª. versão: 04/2017
- 2ª. versão, Revista & Ampliada: 05/2021.
(O backup original está preservado e guardado para possíveis conferências
histórica-doutrinárias).
(O arquivo: PDF, disponível no nosso Site Espírita, de maneira gratuita!!)
_________________

Algo sobre a Decodificação do Espiritismo!
Uma nota importante: Precisamos alertar ao leitor interessado pelo nosso trabalho de
investigação de algumas das Vidas Sucessivas de São Luis, que a Decodificação do
Espiritismo vem sendo realizada desde a obra original: "São Luis IX" (EM 3
VOLUMES) – com backup original de 03.03.2015 –, que teve a sua divulgação virtual
por volta do mês (6) de junho de 2015, e que hoje já se espalha por praticamente toda
a obra psicográfica de Vivaldo, a sua reencarnação atual, salvo raras exceções, e que
naturalmente vem sendo desenvolvida e aperfeiçoada no decorrer dos anos e de cada
novo livro (e-book) virtual, carecendo inclusive da colaboração de qualquer um
estudante de Espiritualidade que deseje contribuir com o nosso singelo esforço com as
suas próprias observações, estudos e investigações.
Important note: we need to alert the readers who are interested in our investigative
work about others successive lives of Sant Louis, in which the Spiritism
Decodification has been done since its original work: “Saint Louis IX” (3 Volumes) –
with its original backup in 03.03.2015 – that had its virtual divulgation around (6) June,
2015, and it's been through all over Vivaldo’s psicography work, his nowadays
reincarnation, except for rare occasions, which it has been naturally developed and
improved through the years and every new virtual book, in need of any espiritual student
collaboration that is willing to contribute with our simple effort with your onw notes, study
and investigations.
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http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus
No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo
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O médium e pesquisador baiano Vivaldo P. S. Filho apresenta uma bela série com
mais de 100 obras, em E-BOOKS: Completamente: Grátis!!

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

O Site Espírita do Médium Vivaldo P. S. Filho:
http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus
No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo
“De graça recebestes, de graça dai” – Jesus (Mt 10:8)
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Leia, estude e divulgue as obras da lavra mediúnica de:
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BY A FALANGE DA VERDADE
_________________

MUITAS VEZES SOMOS DEFRONTADOS PELA

DOR E PELA AGONIA, CRIANDO EM NÓS MAIS
DESESPERO E MAIS PERTURBAÇÃO, POR FALTA
DE UMA FÉ ATUANTE PELO ESPIRITISMO,
ENSEJANDO-NOS UMA PERFEITA FELICIDADE,
POSSÍVEL DE SE REALIZAR QUANDO O
CONSOLO SE DÁ POR MEIO DE NOSSO
SENHOR JESUS CRISTO!..., SENTIDO,
PRATICADO E PENSADO!!

Espírito Chiquinha Gonzaga
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 29 de abril de 2017)
By André Luiz/A FALANGE DA VERDADE – SEM FINS LUCRATIVOS – 04/2017.
(Obra Revista & Ampliada em 05/2021)
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