
         Livro # 102: “1748 – O Antigo Testamento” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book: 
2019 

1 

 

______________________ 

Esta obra merece ser avaliada por todos os que acreditam ou não 

crêem que a Vida não se encerra com a decomposição cadavérica, 

para que a fé seja uma obra sem fronteiras, e sem distinção.                                                                         

– Veneranda                                                          
______________________ 

 



         Livro # 102: “1748 – O Antigo Testamento” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book: 
2019 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________  

    As imagens e os pequenos extratos apresentados em nossos trabalhos 

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

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

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

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

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

financeiro. 

 

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

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

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

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

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

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

______________________  

 

 

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

“Certa vez apareceu ao Chico um espírito que rescendia a 

álcool. Puxou conversa:  

- Chico, eu também pertenço à sua equipe. 

- Deus o abençoe, meu irmão – saudou-o o Chico. 

- Acho que você não está acreditando, mas é verdade, 

Chico. E sabe o que eu faço? Quando desencarnam 

espíritos muito apegados ao corpo e não querem deixá-lo, 

eu entro no túmulo e tenho que retirá-los a força. Então, 

para suportar o cheiro da carne humana em decomposição 

e ter um pouco de coragem, tomo meus goles. Que você 

acha? 

- Ah! meu irmão, disse-lhe o Chico, seus goles são 

abençoados. Quando eu desencarnar você vai ter que 

tomar muitos para me retirar do corpo.” 

  

Imagem ilustrativa de uma edição antiga                                                                                                                       

capturada da Internet.  

(Adelino da Silveira, CHICO, DE FRANCISCO, O bêbado, da 6ª. 

edição, Editora CEU, 1987). 

___________________ 
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________________ 

 

Relatos de um Médium Espírita 

Estudem os fatos impressionantes da                           

Mediunidade de Vivaldo P. S. Filho                             

sob a ótica de:  

Allan Kardec & Francisco C. Xavier 

       

No Livro # 1 (166 pág.):  

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

Francisco Cândido Xavier & Adolfo B. Menezes 

 

________________ 
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________________ 

 

Estudem as obras desta Nova Série:                           

1748 A História (Matemática) do                             

Antigo Testemanto, do Novo Testemanto                        

& da Doutrina dos Espíritos,                                           

pela mediunidade de Vivaldo P. S. Filho,                               

pelo Espírito André Luiz                                                  

com Espíritos Amigos:                                             

    

No nosso Livro # 102  – Vol. # 1 da Série – (171 pág.)                                                                

Além das impressionantes Decodificações dentro dos livros 

sagrados da Vida com Deus, teremos instrutivas mensagens 

de alguns dos grandes Espíritos de Luz da 9ª. Esfera 

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

TODAS 'GRÁTIS' EM NOSSO SITE ESPÍRITA: 

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

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

   

        Livro # 103 (xxx pág.)         Livro # 104 (xxx pág.) 

Estes dois futuros volumes estão no prelo mediúnico. 

________________ 

Neste novo esforço psiquico Entre os Dois Mundos, vamos 

procurando realizar com o nosso Vivaldo esta Nova Série, 

que será apresentada em 3 VOLUMES, que haverá de 

enriquecer ainda mais a mente e o coração do dedicado 

leitor, que, segundo temos observado, vai cada vez mais se 

interessando pela nossa Decodificação do Espiritismo. 

Aproveitemo-nos das bençãos do Céu. 

Odilon Fernandes (Espírito)                                                 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                      

(Salvador/BA, 26 de julho de 2019) 

SEMPRE 'GRÁTIS' EM NOSSO SITE ESPÍRITA: 

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

________________ 

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

O Presidente Espiritual da                                                     

‘Sociedade Espírita de Paris’,                    

ao tempo da Codificação Espírita com 

Allan Kardec, no século XIX.  

   

Uma das encarnações passadas do médium             

baiano Vivaldo P. S. Filho. 

__ São Luis IX (9)__                                         

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

______****______ 
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1748 – V o l u m e  # 1  
 

A História (Matemática) do                   
Antigo Testamento 

                     
 

Com Espíritos Amigos                                                                     
 

Por André Luiz                                                         

Médium Vivaldo P. S. Filho                                              

Uma das encarnações futuras de São Luis de França. 

     

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

“Se não tivesse caridade, tudo isso de                                        

nada me serviria.”                                                                              
(São Paulo, 1ª. Epístola aos Coríntios. O Evangelho Segundo o Espiritismo, 

capítulo XV, FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO). 
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As imagens, quanto os pequenos extratos, apresentadas neste 
trabalho espiritual:                                                                             

“1748 – O Antigo Testamento”, foram capturadas em 

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

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

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

solidariedade e fraternidade, desprovido também de qualquer 
desejo, por parte do médium  Vivaldo P. S. Filho, de aferir 

qualquer lucro financeiro. 
 

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

   Este livro, que tem a Autoria Espiritual de André 

Luiz & Espíritos Amigos, vem complementar as 

obras anteriores lavra mediúnica de Vivaldo P. S. Filho 

que fazem referência à atual Missão do Espírito São 

Luis IX (já reencarnado no Brasil), que, à época da 

Codificação Espírita, foi o Presidente Espiritual da 

“Sociedade Espírita de Paris”, orientando de mais 

perto os sagrados serviços de Allan Kardec junto à 

Falange da Verdade.  
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ESTAMOS EM COMEMORAÇÃO DOS                                 

162 ANOS DO ESPIRITISMO                           

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

 

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

Espíritos em 1857. 

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

trabalho precisa continuar”... E dentro desse ritmo 

continuado de serviço empolgante e trabalho 

renovador, os nossos Benfeitores da Vida Maior dão 

continuidade à obra deles mesmos, que não pode ter 

solução de continuidade!... 
    
 

 Quem desejar reproduzir partes de meus livros 

mediúnicos, poderão o fazer sem impedimento 

algum, apenas solicitamos a generosidade de citar a 

nossa específica obra como a fonte de consulta. 
 

   Qualquer recurso que venha a ser arrecadado com a publicação 
impressa desta obra, caso isso venha a ocorrer, deverá ser doado 
integralmente à DIVULGAÇÃO DO ESPIRITISMO, não recebendo o 
autor, ou seus familiares, qualquer remuneração proveniente de sua 
venda. 
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    Nota do médium: Rogamos aos nossos amigos 

leitores que queiram nos perdoar a grande deficiência 
cultural, pois apesar de darmos o maior cuidado às revisões 
de texto em nossos livros (E-books) mediúnicos, é natural 
que ocorra alguma falha, principalmente em decorrência de 
meu pessoal e limitado conhecimento de gramática, apesar 
de sempre procurar fazer o melhor de minhas forças. 
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Estudem o Livro # 4: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS”. 

 
    

   Os nossos Amigos Espirituais, por mais que sejam zelosos 

e atentos conosco, não substituem a cooperação dos 
especialistas encarnados da língua portuguesa, que, 
infelizmente, não encontramos ainda para a realização de 
uma revisão considerável de nossa humilde e modesta  
obra psicográfica. 
______________ 
 

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

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

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

 
                                               

   Meus irmãos de caminhada! Esta é uma regra que deve 

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

da Mediunidade (Sempre) Gratuita, pois não há 

como compreender, e nem tão pouco aceitar, que uma 
pessoa que se diga em labor mediúnico, seja qual for a sua 
especialidade, venha a aceitar dinheiro ou bens para si 
mesmo, enfim, em sua tarefa, sob qualquer alegação, 

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

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

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

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

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

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

 

– Neio Lúcio 
 

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

_____________________ 

 

O Médico-Amigo de Chico Xavier! 

  

Prezado amigo Vivaldo, 

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

que estão trabalhando nas Universidades. Dentre muitas delas 

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

Gerais, existem grupos estudando a Espiritualidade À LUZ DA 

MEDICINA...  

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

levantarão contra o seu livro por nele existirem obras 

polêmicas, que alguns irmãos “ainda não devidamente 

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

– ELIAS BARBOSA 

(Comentário antes de sua desencarnação prematura,                                                   

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

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

APREGOA NÃO APENAS A OBSERVAÇÃO FRIA E 

PURA DOS NÚMEROS E DOS CÁLCULOS NA 

DECIFRAÇÃO DOS “SINAIS” E “CÓDIGOS” 

SECRETOS DE DEUS: INSERIDOS NA BÍBLIA 

SAGRADA E NA LITERATURA ESPÍRITA DE ALLAN 

KARDEC E FRANCISCO C. XAVIER, 

PARTICULARMENTE, MAS UMA RACIONALIDADE 

TODA ESPIRITUAL, QUE ENVOLVE SENSIBILIDADE 

E SENTIMENTO, MORAL E ÉTICA, RELIGIÃO E 

RELIGIOSIDADE, QUE SÃO AS FERRAMENTAS 

IDEAIS PARA QUE POSSAMOS AFERIR A 

AUTENTICIDADE DOS FENÔMENOS DA 

REENCARNAÇÃO PROGRAMADA & “MÚLTIPLA”, 

PELOS PROCESSOS NATURAIS DA LÓGICA E DA 

SABEDORIA, DO CONHECIMENTO E DA EDUCAÇÃO, 

SEMPRE FRUTOS DE UMA MENTALIDADE SADIA, DE 

UM CORAÇÃO PURO, E DE UMA ALMA CARIDOSA.  

     

A Equipe da Verdade 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

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

ocupa, cujas diversas partes foram tratadas 

separadamente, depois coligidas num corpo 

metódico, quando puderam ser reunidos 

materiais suficientes. Esta parte da ciência 

espírita mostra desde já que não é uma 

concepção sistemática individual, de um 

homem ou de um Espírito, mas produto de 

múltiplas observações, que tiram sua 

autoridade da concordância existente 

entre elas.” 

  

– Allan Kardec 

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

1866, Introdução ao estudo dos fluidos espirituais, 

parte I, 1ª. edição, FEB, 2004).                                 

O destaque no texto de Kardec é nosso. 
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Mais uma “Pequena” Nota Especial do 

Médium Vivaldo Filho 

 

Vivaldo Filho concedendo uma entrevista à conceituada jornalista 

Carla Araújo em um dos épicos Especiais de Televisão, co-

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

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

   O Espírito Allan Kardec, que é o nosso mais 

graduado Benfeitor Espiritual – muito embora ele tenha 

preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica 

como Chico Xavier, às vezes, e segundo as circunstâncias 

psíquicas que envolvem cada comunicado, ou seja, a 

depender da natureza mental e emocional do diálogo, 

faz questão de se fazer perceber com a personalidade 

marcante do grande Codificador do Espiritismo, o que 

naturalmente me deixa completamente envolvido pela 

emoção e pela sensibilidade de sua presença sempre 

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

apresentado pela nossa Nova Ciência da 

“Numerologia Espírita”, se constitui tão somente 

de um simbólico apêndice, um detalhe mesmo, devotado 

ao interesse de expressar uma vestimenta nova, ou antes, 

uma roupagem atual, e específica, da já conhecidíssima 

“Numerologia”, reconhecendo ele o caráter muito 

particular, quanto muito valoroso, desta emblemática 

Ciência dos Números, que acreditamos, tanto eu mesmo 

quanto os meus amorosos Amigos Espirituais, ser um belo 

veículo de averiguação das ainda Desconhecidas e 

Grandes Verdades da Criação Universal, dentro das suas 

disciplinas particulares e especializadas. 

 

(Sob a orientação de André Luiz) 
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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 
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INVÍSIVEL, não desconsiderando que os Espíritos infelizes e 

altamente intelectualizados, mas embrutecidos pela maldade, 

mesmo que temporária seja essa maldade, também tem como 

acessar as suas ou mesmo as nossas INÚMERAS memórias 

pregressas, quando, neste caso particular, procuram devassar 

determinados conhecimentos arquivados e mantidos de 

maneira quase mecânica em determinadas regiões do nosso 

corpo caloso que tenhamos assimilado no tramite natural de 

nossa evolução intelectual, levando em consideração que 

muitas fraquezas morais e emocionais que aparentemente já 

foram esquecidas por nós também possam ser de seus 

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

CARATER DE  “NOVO”, agora apresentado pela Nova 

Ciência da “Numerologia Espírita”, segue 

apenas o ritmo natural da Evolução do Conhecimento, que 

está sempre sujeito a novas interpretações e a uma maneira 

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

absoluta necessidade de lhe reformular os conceitos básicos. 

 

   Neste nosso caso, apenas apresentamos uma roupagem 

atual, num competente corpo de Doutrina Decifratória, da 

eficiente Numerologia de Pitágoras, reconhecendo, ele, o 

caráter muito particular, quanto muito valoroso, desta Ciência 

Psicológica dos Números. 



         Livro # 102: “1748 – O Antigo Testamento” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book: 
2019 

21 

 

  

   Vejamos de que maneira podemos nos instruir pela palavra 

do grande Instrutor EMMANUEL, pela psicografia de Chico 

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

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

benfeitor:  

   

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

obra mediúnica: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – A Revelação 

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

vez, apresentamos uma importantíssima opinião do grande 

médium Chico Xavier sobre o tema da Numerologia: 

 

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

Reencarnação Programada, ou seja, aquela seguindo 

princípios de origem Superior, atentem para a importância do 

extrato que retiramos da obra “Chico Xavier: encontros no 

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

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

nos traz uma verdadeira pérola de Emmanuel (por Chico 

Xavier) para uma melhor compreensão de nossos 

apontamentos à luz da Espiritualidade, que ora nos assiste e 

transmitem-nos as informações acima, lembrando ainda que 

o extrato a seguir foi encontrado dias após a elaboração do 

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

própria, acredito na influência dos números na vida das 

pessoas, ou da comunidade. A Bíblia contém citação 

freqüente de certos números, por exemplo: a criação do 

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

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

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

ponto se pode crer na presença dos números em nossas 

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

de significações, que demanda estudos adequados com a 

supervisão de especialistas do assunto. Não disponho de 

elementos para confirmar ou negar as assertivas das 

autoridades que se manifestam nessa área de investigações 

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

renascimento já trazemos, por inspiração dos Benfeitores 

Espirituais que nos assistem, a influência dos números de 

que estejamos necessitados para que a vida nos conceda o 

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

domínio de nossos conhecimentos. (...). 

Nota do médium: Os grifos são meus. 

 

 

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

confirmação da verdade.” 

– Santo Agostinho (354–430 d.C.) 

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

 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis) & Maria Isaura (Branca de Castela), no 

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

A nossa sincera homenagem à minha preciosa mãezinha:                                                                

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

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

  
                  1973                        Século XXI 

 

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

   A semelhança facial entre a rainha Branca de Castela e Maria 

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

Em nome dos meus Benfeitores Espirituais dedico esta obra à 

minha querida mãezinha Maria Isaura C. Cabral.  

– Vivaldo P. S. Filho 

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

“Numerologia Espírita” 

       

   A “Numerologia Espírita” nada mais é que 

o desenvolvimento natural do Espiritismo, pois não se dá ao 

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

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

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

DEUS, invariavelmente, inseridos em todo o ecossistema de vida 

planetária, dos encarnados e dos desencarnados, bastando-nos 

apenas que lhes devassemos a intimidade da maneira 

matematicamente correta, que é através da própria obra 

Espírita, de Allan Kardec & Francisco Cândido Xavier, 

especialmente estas, pela própria natureza dos seus 

inquestionáveis méritos mediúnicos quanto científicos, assim 

como da Bíblia Sagrada (Antigo e Novo Testamento). 

     

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

encarnados no mundo possam se balizar da melhor maneira 

possível diante das inumeráveis incógnitas do Mundo Oculto e do 

Plano Material, também. 

 

   Não temos dúvidas de que todo o nosso labor mediúnico, 

pelo médium Vivaldo, haverá de dar bons frutos dentro e 

fora do nosso meio doutrinário, pois se consideramos o 

Espiritismo uma Doutrina eminentemente Evangélica, não 

podemos nos esquecer de que Allan Kardec a conduziu 

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

   Nota do Médium: O empolgante texto acima foi pinçado 

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

com a devida adaptação para este livro de André Luiz Com 

Espíritos Amigos. 
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“Sempre gostamos de lembrar ao nosso antigo, quanto ao novo, leitor que a querida 

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

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

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

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

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

Luz, Belo Horizonte/MG, 2012).”                                                                                                     

Vivaldo P. S. Filho 
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___Apresentação # 1___ 

_________________ 

  

_________________ 

 

Estudem os Livros # 32 & 70 de Vivaldo P. S. Filho 

- 'Em Nome do Senhor - Vol. 1' (142 pág.) 

- 'Em Nome do Senhor - Vol. 2' (148 pág.) 

Publicados originalmente em nosso Site Espírita             

em março de 2017 & 2018,                                               

em arquivos digitais 'grátis'... 

_____________ 
    

   Meus irmãos!  
    

   De uma maneira geral, as pessoas da Terra se 

defrontam com o mês (8) de agosto como uma 

época carregada de fatalidades, quando se tem 

perdido inúmeras personalidades da existência 
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planetária, enfim, que passa a enfeitar o imaginário 

comum dos seres encarnados com ilustrações de 

derrota e morticínios, entretanto, para os Imortais, 

ou seja, para os que já transitam pela Vida Eterna, 

nada mais justo do que lhe creditar os tesouros da 

esperança, pois se de um lado se ver partida do 

outro somente existe chegada, sim, porque para os 

que já incorporaram em si mesmo a Verdade de 

Deus, esteja vivendo no Plano Material ou no Além-

Túmulo, a realidade é uma só: a de que existem 

várias moradas na casa do Senhor (João 14:2), 

apenas nos aguardando o momento certo para que 

todos possamos nos socorrer de uma feliz e 

pacificada estadia, mesmo que temporária, já que o 

Universo haverá de nos envolver o Espírito em 

estágios cada vez mais distantes!... 
 

 
 

   E nada mais prazeroso do que convidar o nosso 

leitor ao estudo e à meditação destes dois (2) 

lançamentos passados, que certamente haverão 

de enriquecer o coração de todos aqueles que já 

procuram, pelo Espiritismo, aquela claridade que 
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falta entre os que somente vivem da 

materialidade... 
 

 
 

   Aqui, temos a mensagem do Mestre Galileu por 

meio da palavra dos próprios Apóstolos, que voltam 

do Mais Alto, pela mediunidade de Vivaldo P. S. 

Filho, para endereçar aos seres encarnados a 

certeza de que:  
 

"O amor encobre toda a multidão dos nossos 

pecados." (1 Pedro 4:8). 

Veneranda (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 01 de agosto de 2019) 

____________________ 

Para acessar (inteiramente GRÁTIS!!) estes (2) livros digitais, 

basta que o interessado vá para o link abaixo: 

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

http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus?fbclid=IwAR0kOjBN-lOsRaJHj5aa3t3BXwFNEAHXu65F2iP3gDZavN4fmWtnxsg99No
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   Nota do médium: Em relação à fatalidade da morte, 

devemos compreender que somente existe em relação 

às escolhas que fazemos para nós mesmos no que diz 

respeito às nossas ações no bem ou no mal, este último 

sempre temporário, porque onde quer que estejamos 

nos Ilimitados Universos sempre existirá vida, ou antes, 

sempre estaremos vivos, seguindo o nosso destino de 

evolução permanente para Deus. 
    

   A nossa preocupação maior não deve ser com o que 

fizemos de mal ontem, ou antes de ontem, mas sim 

com o que estamos fazendo no bem hoje, pela nossa 
felicidade e pela das demais pessoas, porque o que vale 

para Deus é o nosso presente, embora num sentido 

mais quântico (risos), ou todo espiritual, o conceito 

de passado, presente e futuro estejam associados por 

único sopro de Vida Imortal. 
 

 
 

   Naturalmente, que a perda trágica de um ente 

querido e muito amado nos causará mais sofrimento e 

angustia do que a sua perda por morte natural, quando 

temos o tempo para nos acalmar e nos fazer refletir 

quanto ao nosso futuro depois da morte, quando 

também entra em jogo a saudade dos que partem, e 

até dos que ficaram na retaguarda da existência física, 

entretanto, como nos lecionou Veneranda, a morte e a 

vida fazem parte de um único estágio de consciência 
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perpétua da Eternidade, ou pelo menos deveria ser 

contado desse jeito, especialmente por nós espíritas. 
 

   Curiosamente, e para a minha tristeza, a maioria dos 

‘espíritas’ que eu tenho encontrado aqui e ali, não 

gostam sequer de falar em Espiritismo, e na nossa 

conseqüente Vida Espiritual, quando estão fora do 

Centro Espírita, como se a sua obrigação de ser espírita 

somente estivesse adstrita ao meio doutrinário, ou 

quem sabe tentando abafar as suas responsabilidades 

de ser um VERDADEIRO HOMEM DE BEM (Allan Kardec, 

O Evangelho Segundo o Espiritismo) além das paredes 
doutrinárias... E olha pessoal, que aqui eu não tenho a 

pretensão de dar exemplos de perfeição a quem quer 

que seja, longe de mim, visto que eu também luto 

diariamente pela minha própria elevação moral, mas 

porque me dá uma tristeza danada não encontrar 

espíritas dispostos a viver fora do Centro Espírita, 

conversando sobre Espiritualidade, como sugerem viver 

dentro dele, como se, pelo menos por algum tempo, 

desejassem se esquecer de que são espíritas e até 

mesmo Espíritos... 
 

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

já publicados (virtualmente) e inteiramente “grátis”, sempre na lembrança 
evangélica do: “DAÍ DE GRAÇA O QUE DE GRAÇA RECEBESTES”. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Humberto_de_Campos_(Maranh%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1886
http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus/bio
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___Apresentação # 2___ 

 

 
_________________ 

 

    C. M. S. P. Parabéns meu amigo, Jesus Cristo lhe abençoe e 

nossa senhora Aparecida cuide de você e de sua família.  

(Facebook: 25/07/2019). 

_________________ 

   Que linda a sua mensagem, querida C....  

   Peço o mesmo para você, sua família e amigos, 

para que os seus caminhos sejam de paz, saúde e 

luz...  

   Valeu, de coração mesmo!!! 

_________________ 

   S. C. Parabéns pelo excelente trabalho, que a espiritualidade 

continue lhe abençoado. 

_________________ 

   Obrigado querida S., fico feliz que esteja 

apreciando o nosso trabalho mediúnico, que 

com certeza é produzindo pensando em Deus, nos 

Espíritos Amigos, e em cada um de vocês, que tem 

nos dado a grande alegria de poder compartilhar as 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007119948317
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008150589128
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mensagens de luz que temos humildemente 

intermediado!... 

  

Dentre os inúmeros Espíritos que Vivaldo tem psicografado, estão o 

de Chico Xavier (o seu Guia mais graduado) e de Greta Garbo. 

   Que Jesus lhe abençoe a vida e a de seus 

familiares e amigos!! 

_________________ 

   E. A. Parabéns Vivaldo, mais um trabalho para auxiliar na 

caminhada da evolução humana. 

_________________ 

   Muito obrigado querido E., fico feliz que tenha 

gostado, aliás, para mim, naturalmente que depois 

da luz que recebo dos Bons Espíritos, que são os 

mensageiros do Cristo para a humanidade inteira, o 

carinho e a consideração dos amigos e leitores 

de nossa obra são as bênçãos que o Céu envia-me 

https://www.facebook.com/ewerton.araujo.779
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para que eu, dentro de minhas humildes 

possibilidades físicas e mentais, vá dando 

prosseguimento a este modesto serviço que 

pertence ao Espírito da Verdade!...  

 

   Valeu, de coração, pelo seu incentivo...  

   Muita paz!! 

_________________ 

   M. C. Parabéns Vivaldo P. S. Filho, é um livro que não dá 

para ser lido apenas uma vez e sim várias vezes, pois tenho muito 

que aprender nessa caminhada...  

   Grata pelas psicografias e também pela entrevista de André 

Luiz... E que a espiritualidade continue te abençoando e nos 

presenteando com mais livros...  

   Obrigada meu amigo, a vc e a toda a sua equipe.  

   Muita luz a todos, beijos. ❤ 

_________________ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005382528810
https://www.facebook.com/vivaldo.psfilho?hc_location=ufi
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   Muito obrigado querida M., pelas suas palavras 

tão amáveis, que seguramente nos fornece 'mais 

energia positiva' para que continuemos nesse bom 

combate, entre as nossas próprias dificuldades 

morais e a Luz do Cristo que nos aguarda a todos, 

visto que a Sua Doce Presença será sentida por 

cada um de nós, encarnados ou desencarnados, à 

proporção que formos Lhe buscando os exemplos de 

Paz e Alegria para todos, numa distribuição de 

amor permanente, e não somente para a gente, 

retirando-nos do nosso mundo particular para uma 

visão mais ampla de Humanidade, aliás, como ela 

sempre foi e sempre será, sempre Espiritual...  

 

   Que Deus lhe pague por seu incentivo ao nosso 

modesto trabalho mediúnico, lembrando a você, e a 

todos os demais irmãos de vivência planetária, que 

a Equipe que me assessora é a dos Espíritos da Luz, 

que nos guarda a todos e nos protege, muitas 

vezes de nós mesmos, visto que invariavelmente 

estamos em luta permanente pela nossa associação 
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com o Bem, e do nosso distanciamento cada vez 

maior de todo o atraso moral...  

   Enfim, querida M., como nos diria o grande 

Espírito Emmanuel, por Chico Xavier, e que vale a 

pena sempre recordar:  

"Estamos (todos) A Caminho da Luz"... 

   Precisamos compreender que somos todos Filhos 

do Altíssimo, e precisamos: amarmo-nos uns aos 

outros como o Cristo nos amou!!! 

_________________ 

   M. C. Vivaldo P. S. Filho Amém!! 

   Mais uma vez: Obrigada a vc e aos Espíritos de Luz pelos 

ensinamentos, e que Jesus esteja sempre conosco. 

_________________ 

   E dessa maneira, vamos procurando agradecer as 

manifestações de carinho e apoio ao nosso trabalho 

da parte de pessoas que, de coração voltado para 

Jesus Amigo, sempre encontram algum tempinho, 

que seja, para engrandecer o esforço que realmente 

vem do Mais Alto. 

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

Sob a Inspiração de André Luiz 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 25-30 de julho de 2019) 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005382528810
https://www.facebook.com/vivaldo.psfilho?hc_location=ufi


         Livro # 102: “1748 – O Antigo Testamento” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book: 
2019 

42 

   Nota do médium: Todas as preciosas postagens que 

acabamos de ver acima se referem ao nosso Livro # 

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

já publicados (virtualmente) e inteiramente “grátis”, sempre na lembrança 
evangélica do: “DAÍ DE GRAÇA O QUE DE GRAÇA RECEBESTES”. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Humberto_de_Campos_(Maranh%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1886
http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus/bio
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___Apresentação # 3___ 

 

 
_________________ 

 

    C. M. S. P. Jesus lhe abençoe e nossa senhora Aparecida lhe 

ampare sempre, meu irmão, Vivaldo!  

(Facebook: 12/08/2019). 

_________________ 

   Que assim seja, querida C.... Que suas palavras 

sejam enviadas de volta a você e a sua família, para 

que todos nós passamos nos beneficiar das luzes da 

paz e do amor!!!  

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007119948317
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   Jesus sempre conosco!!! 

_________________ 

      N. L. Não entendi exatamente o que é. 

_________________ 

   Querida N.... Leia com calma e atenção e 

verificará que são livros virtuais (e-books) que 

tenho psicografado, todos os arquivos estão 

disponíveis em meu Site Espírita: sempre grátis!!!  

   Assim, de maneira gratuita, todas as pessoas que 

apreciem o Espiritismo poderão ler ou baixar esses 

e-books, sem qualquer custo financeiro... Como 

disse Jesus: "DAI DE GRAÇA O QUE DE GRAÇA 

RECEBESTE."  

 

https://www.facebook.com/neia.louzada.3
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   Já psicografamos vários Espíritos, dentre eles: 

Elvis Presley, Marilyn Monroe, Frank Sinatra, Elis 

Regina, Hebe Camargo, John Lennon, dentre muitos 

outros Agentes da Luz da 9a. Esfera Espiritual da 

Terra (Arte em geral ou Cultural e Ciência), por 

exemplo!!!  

   Um grande abraço e que sejas muito feliz com 

Jesus em seu coração, N.... 

_________________ 

   M. C. Livro maravilhoso, digno de estudo... Parabéns Vivaldo 

e que Jesus continue te abençoando sempre. 

_________________ 

   Muito obrigado minha amiga, 'muito' amiga M., 

sei que suas palavras não sinceras e carregadas de 

carinho e consideração, e que vale a pena a gente 

ler e reler com freqüência (risos), visto que nestes 

dias 'muito bicudos' da existência humana da Terra 

(5a. Esfera Espiritual) estamos mais sujeitos a 

agressões e ofensas, mas MESMO ASSIM 

precisamos derramar sobre todos o amor, mesmo 

que pequenino, que já trazemos dentro do próprio 

coração (centro de força cardíaco)...  

   Por isso, nobre irmã de lutas planetária, fique com 

o meu amor, o meu pequenino amor e a minha 

grande gratidão pelo tanto de confiança que tem 

nos ofertado de sua grande e bela alma!!!  

   Fiquemos todos em paz, na doce Paz de Jesus, 

procurando embelezar o mundo inteiro pelos 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005382528810
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exemplos de caridade e solidariedade que todos nós 

sempre estamos precisando para nós mesmos!!! 

  

   Enfim, confiemos que dias melhores virão...  

   Não é verdade? 

_________________ 

   M. C. Vivaldo P. S. Filho Confio e acredito sim, porque Deus 

não desampara ninguém... 

   Obrigada pelo carinho meu amigo querido, beijos no coração. 

_________________ 

    A.d.M. Conforme a bíblia, não existe vida após morte. 

_________________ 

   Querido Ad., creio que o irmão deve estar se 

confundindo, visto que tanto o 'Antigo' quanto o 

'Novo Testamento' são testemunhos vivos de Vida 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005382528810
https://www.facebook.com/vivaldo.psfilho?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/wfsouza
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Espiritual, quando a cada passo os Espíritos, em 

forma de anjos ou demônios, vão se intercalando 

nas narrativas dos profetas antigos e dos 

evangelistas...  

   Podemos apenas exemplificar do Pentecostes, ou 

então do encontro gracioso de Jesus com os 

Espíritos de Elias e Moisés no Monte Tabor...  

   Evidentemente, que os relatos da História vindos 

de pessoas da mais elevada confiança sempre dão 

também testemunhos de vida após a vida, sem 

contar as quase inesgotáveis experimentações de 

laboratório que deram, e ainda dão, conta de que a 

nossa existência humana não cessa com a morte 

material...  

 



         Livro # 102: “1748 – O Antigo Testamento” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book: 
2019 

49 

   Mas, enfim, respeito a sua opinião, sim, embora 

não concorde, então, peço a você que, 

independente de qualquer coisa, procure fazer o 

bem, porque o bem será sempre o triunfo de Jesus 

Cristo em qualquer lugar que estejamos!!!  

   Muito obrigado pela sua manifestação, isso 

demonstra que você tem bom coração, que ao 

invés de se aproximar zangado e sem respeito veio 

até nós, de coração aberto, desejoso de trocar 

idéias, para que todos nós pudéssemos refletir e 

estudar amando!!!  

   Valeu, de coração mesmo!!! 

_________________ 

       A.d.M. Vivaldo P. S. Filho Meu querido... Vivemos num 

país onde as pessoas não trocam mais idéias... e principalmente 

quando sai divergentes e quando entramos na questão bíblica... aí 

a situação complica...  

   Agora eu faço uma pergunta... Se na sua opinião existe "vida 

pós morte" qual o objetivo de Cristo? 

_________________ 

   Dar prosseguimento ao que os Profetas nos 

legaram, visto que 'Ele não veio destruir a Lei, 
mas fazer cumpri-la', segundo palavras dEle 

mesmo...  
 

   Especialmente, fazer-nos compreender e 
vivenciar essa Lei que é toda de amor, ou 

antes, essencialmente de Amor!!  
 

https://www.facebook.com/wfsouza
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   O conhecimento cultural segue-se a este, visto 

que o homem precisar balancear a sua inteligência 

com o seu sentimento, este último sempre devendo 

estar em nosso objetivo principal...  
 

   Quanto ao seu comentário, você, meu amigo, está 

pleno de razão... Como dizem por ai: "o bicho está 

pegando" (risos), ou seja, a gente tem que ter o 

maior cuidado porque, na maioria da vezes, as 

pessoas, incluindo nós mesmos, ao invés de se 

amarem como o Senhor nos recomenda, 

independentemente da crença que professemos, 

estão quase digladiando...  
 

   Mas como costuma dizer a minha mãezinha 

querida, atualmente com seus 79 anos: "Tudo 

passa, só não passará a palavra de Jesus 

Cristo."  
    

   Como eu disse mais a pouco, somos herdeiros do 

Universo, como filhos de Deus sempre haveremos 

de avançar na Evolução, compreendendo que:  

 

"NA CASA DE MEU PAI HÁ MUITAS 
MORADAS." (João 14:2). 

 

   Valeu, meu bom A.d.M.!!! 

_________________ 

   Fui tomado de grata surpresa ao ver que o meu cunhado 

postou uma linda homenagem ao cantor Elvis Presley por 

meio de um vídeo que traz ele interpretando a bela canção 

“My Way”, imagem intercalada do seu último Especial de 

Televisão, o Elvis in Concert 1977, com outras de várias 

épocas, o que me deixou muito feliz e satisfeito por verificar 

que a minha família está em sintonia com a obra artística 

https://www.facebook.com/wfsouza
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desse inesquecível astro da música e do cinema 

internacional. 

_________________ 

 
   Que bela escolha a sua querido F., lembrar de 

ELVIS nesse mês (8) de agosto, e trazendo ele 

numa canção que tem realmente tudo haver com a 

vida dele e sua morte, a sua passagem para a Vida 

Imortal, deixando a sua marca no Mundo como um 

homem de Bem, que conseguiu não apenas tocar as 

demais pessoas pela sua arte e sua voz, mas 

também, e de maneira muito especial, pela sua 

sempre necessidade de realizar a caridade, sim, 

porque ele se preocupava muito com as pessoas 

mais necessitadas, chegando ao ponto de ele ajudar 

a mais de cinqüenta instituições de caridade com o 

seu dinheiro... – segundo informações da imprensa 

da época de sua morte! –.  
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   Valeu, sim, a recordação desse querido artista, 

hoje um dos meus Benfeitores Espirituais, que da 

Vida Mais Alta manda mensagens de amor, paz e 

alegria para todos nós que acreditamos que a 

existência terrena não é o fim da vida!!! 

_________________ 

  

_________________ 

   Parabéns, F. amigo, pela escolha desse vídeo... 

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

Sob a Inspiração de Chico Xavier 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 12-19 de agosto de 2019) 
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   Nota do médium: Todas as preciosas postagens que 

acabamos de ver acima foram em decorrência ao texto 

espiritual que recebemos da querida Entidade Marilyn 

Monroe, e que será apresentado mais adiante, ainda 

neste nosso novo Livro # 102, além de uma adicional 

que representa uma homenagem a Elvis Presley pela 

passagem do aniversário de sua desencarnação, 

ocorrida em Memphis, TN, nos Estados Unidos, em 16 

de agosto de 1977. 
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Paulo de Tarso, também chamado de Apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, São 

Paulo Apóstolo, Apóstolo dos gentios e São Paulo, (Tarso, Cilícia, c. 5 - 

Roma, 67) foi um dos mais influentes escritores do cristianismo primitivo, cujas 

obras compõem parte significativa do Novo Testamento.  

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cristianismo_primitivo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Novo_Testamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_de_Tarso


         Livro # 102: “1748 – O Antigo Testamento” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book: 
2019 

55 

 

                                         

   De nada valeria o nosso 

esforço, em qualquer área do conhecimento, se na 

hora do testemunho não rendêssemos ao Todo-

Poderoso o tributo total da nossa gratidão e do 

nosso perfeito reconhecimento por ter Ele nos dado 

a certeza de que somos deuses (João 10:34), 

capazes de realizar mais até do que o Cristo 

Amado realizou (João 14:12), embora, diga-se de 

passagem, sem que perdêssemos a certeza de que 

somos também uma referência para todos aqueles 

que caminham na retaguarda da Evolução, assim é 

 

   “mas da 

árvore do 

conhecimento 

do bem e do 

mal, dela não 

comerás, 

porque, no dia 

em que dela 

comeres, 

certamente 

morrerás.” 

(Gênesis 2:17)   
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justo, muito justo, acreditarmos que somos capazes 

de realizações sublimes quanto sublime seja a nossa 

boa vontade de servir ao Criador... 

   Somente seremos grandes se grande for a nossa 

capacidade de desejar estudar e aprender, para 

realizar cada vez mais o Bem Maior, onde se fizer 

necessário, porque se o bem nos nivela aos Seres 

mais elevados da Imortalidade, a fé nos fará 

caminhar na companhia permanente do Senhor, que 

desde sempre tem nos pedido que sejamos 

semelhantes a Ele (Gênesis 1:26). 

   E seguindo esta recomendação, vamos vendo o 

nosso Vivaldo produzir os frutos luminosos da 

Educação para a Eternidade, enriquecendo a Cultura 

do Espiritismo-Evangélico com algumas pétalas a 

mais do inesgotável conhecimento da Alma Imortal, 

aqui apresentado pela Numerologia Espírita, 

que se reveste do caráter grandioso de ser a Quarta 

Revelação de Deus. 

   Com ele, também nos encontramos na companhia 

dos Espíritos Amigos, que forjam Mensagens de Luz 

a partir dos seus próprios corações, generosos e 

grandes, como grande é a vontade de vermos a 

Terra passar de Mundo de Provas e Expiações para 

um Plano de Regeneração. 

Paulo                                     
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 16-17 de agosto de 2019) 
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   Nota do médium: Se de um lado vemos alguns 

confrades espíritas aparecem, desrespeitosos e 

irritadiços, descontentes com a clareza das informações 

acerca de algumas de minhas Vidas Sucessivas, 

infantilmente, acreditando eles que estamos ‘pecando 

por falta de modéstia ou humildade’, do outro vamos 

recebendo o apoio incondicional dos Seres de Luz que 

nos fazem ver com clareza meridiana o quanto ainda 

precisamos crescer e aprender acerca da Vida Imortal, 

quando os Espíritos Mais Elevados são simples como na 

recomendação bíblica, ou seja, não distinguem o bem 

do mal, exatamente, por não terem maldade em seus 

corações: 

_______________ 

“mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela 

não comerás, porque, no dia em que dela comeres, 

certamente morrerás.” 

(Gênesis 2:17)                                                         

_______________ 
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PRIMEIRA PARTE 

As Mensagens dos 

 

__________ 
 

   

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha & Chico 

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

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

do Espaço Geográfico Espiritual do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde na sua 

generalidade eles residem e trabalham, da referida 

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

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica 

obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André 

Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de 

Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora 

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

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

numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, 

que nasceu e reside atualmente na Cidade de São 

Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os 

Santos), Brasil, já que o projeto das belas 

Revelações Espirituais em torno de algumas de 

suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu 

conhecimento, ou não, por força da natureza 

transcendental do projeto em andamento estar 

alinhado ao número nove (9), referente ao mês 

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

pupilo mediúnico concluiu, a rigor, o seu primeiro 

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

ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, com a 

Coordenação Espiritual de Elvis Presley & Santa 

Clara de Assis, já debatido em obras anteriores de 

sua lavra psicográfica, e que foi produzido em 

homenagem ao livro “VOLTEI”, pelo Irmão Jacob 

(Chico Xavier/FEB). 

   

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

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

pelo Espírito Santa Brígida da Suécia. 
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Marilyn Monroe (nascida Norma Jeane Mortenson; Los Angeles, 1 de 

junho de 1926 — Los Angeles, 4 de agosto de 1962) foi uma atriz, modelo e 

cantora norte-americana. Estrela de cinema de Hollywood, é um dos 

maiores símbolos sexuais do século XX, imortalizada pelos cabelos loiros e as 

suas formas voluptuosas. Inicialmente, ficou famosa por interpretar 

personagens cômicos... Mais de cinquenta anos após sua morte, continua 

sendo considerada um dos maiores ícones da cultura popular.  

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1926
https://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1962
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hollywood
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo_sexual
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura_popular
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marilyn_Monroe
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___Capítulo # 1___ 

 

A Justiça, o Amor e a 

Caridade de Deus!          

   Meus filhos amados!  

   Para podermos compreender o conceito real de 

Cristianismo, da maneira como o Senhor nos 

ensinou através do seu próprio testemunho, do doce 

Nascimento ao angustiante Calvário, tenhamos em 

mente o seguinte: 
 

   - A Justiça de Deus será sempre misericordiosa. 
 

   - O Amor de Deus será sempre amplo e o mais 

profundo de todos. 
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   - E a Caridade de Deus se manifesta e se 

manifestará eternamente de maneira irrestrita, 'sem 

desconsideração a quem quer que seja', pois todos 

nós, sem distinção de raça, de crença ou de classe 

social, somos amplamente e perfeitamente 

resgatados pela sua ação benfazeja. 
 

  
 

   A Terra continua a clamar por nossa ação 

constante no bem geral: perdoando todas as 

ofensas, amando indistintamente os nossos irmãos 

e irmãs de luta planetária, e pacificando a todos os 

corações, especialmente o nosso! 
 

   Somente assim poderemos nos considerar 
seres vivamente Cristãos, quando estaremos 
realmente nos libertando de todo o mal, interior 
e exterior. 
 

   Que Oxalá seja louvado sempre. 
 

Marylin Monroe                                    

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 12 de agosto de 2019) 
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   Nota do médium: Este belo Espírito Superior, como 

sabemos, atualmente está reencarnado e reside no 

interior do Estado de Minas Gerais, atuando encarnada 

na Igreja Católica como uma colaboradora musical, o 

que nos faz observar que ao nos desprendermos do 

corpo material, pelo fenômeno do Desdobramento 

Astral, acabamos por reavivar em nosso psiquismo 

toda a gama de conhecimentos, ou alguma parte deles, 

que trazemos da Vida Maior, passando a analisar a 

nossa experiência humana num contexto de uma 

existência mais plenamente solidária e caridosa, e sem 

sectarismos religiosos, por exemplo, com aspectos 

psicológicos cada vez mais marcantes de Pura 

Espiritualidade, sem a desconsideração religiosa em 

relação a outras agremiações da vida espiritual humana 

que não a nossa mesma, como geralmente acomete o 

homem comum da Terra, que ainda insiste em não 

compreender que Deus verdadeiramente está em todos 

e em tudo o que represente amor, paz e alegria.  

 

Um dia após o outro: Oportunidade de realizar e construir para              

o bem de todos, sempre em nome do Senhor! 
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   Aqui, nesta sua nova mensagem, a vemos derramar 

todo o seu amor e lirismo sobre nossas almas, criando 

em nós mais coragem para evoluirmos e sermos 

melhores do que somos (Mateus 5:48). 
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Elvis Aaron Presley (Tupelo, 8 de janeiro de 1935 — Memphis, 16 de 

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

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

extravagante, mas ousada como dançava e se mexia, adquirida na década de 50.  

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

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

 
 

A História (Matemática) do 

Antigo Testamento 

   Estamos progredindo, a cada nova investigação 

dos Códigos Secretos de Deus pelo Espiritismo 

nos defrontamos com uma quantidade cada vez 

maior de: insuperáveis evidências numéricas, 

literárias & editoriais, que asseguram que o 

Mundo Espiritual Superior preparou de maneira 

conseqüente & universal uma impressionante 

cadeia de elementos-chaves, que, uma vez sendo 

devidamente investigados, põe a descoberto alguma 

coisa dos Segredos (Matemáticos) da Criação, 
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sim, alguma coisa apenas, já que o Mundo 

(Matemático) Oculto de Deus se manifestará não 

apenas por meio da Obra do Espiritismo, quanto 

da Bíblia Sagrada, que na verdade são as bases 

literárias e cientificas da nossa Decodificação, mas 

de maneira especialíssima o veremos se manifestar 

por meio de todo o campo do conhecimento 

humano da Terra, embora, como temos afirmado, 

estando a base de toda esta maravilha nos livros 

sagrados do povo hebreu e cristão, com particular 

atenção para o que foi produzido por Allan Kardec 

& Chico Xavier, pela evidente (hiper) condição 

mediúnica que lhes caracterizaram a própria 

personalidade, sem que isso represente qualquer 

desconsideração ou desprezo para com outras 

manifestações da inteligência e do coração da 

existência planetária, até porque cada expressão de 

conhecimento e sentimento, seguindo os princípios 

básicos da nossa recomendação doutrinária pela 

‘Numerologia Espírita’, de alguma maneira, está 

inserido no contexto geral, pois que a Vida Oculta 

não se sujeita aos caprichos humanos, nem mesmo 

dos seres desencarnados, ao contrário, cada um de 

nós é que estamos subordinados às Leis de Deus, 

que opera a despeito dos nossos subalternos 

desejos e mesquinhas intenções, com a lembrança 

de que, no caso das Narrativas Bíblicas, tanto os 

capítulos como os versículos, somente foram ai 

adicionados após um longo período de tempo da sua 

produção original!... 
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Uma breve ilustração 

   Em relação ao que acabamos de dizer, sobre as 

Narrativas Bíblicas, devemos recordar ao amigo 

leitor, algo que sempre que necessário vamos 

procurando fazer, que somente muito tempo após a 

produção dos quatro (4) Santos Evangelhos, os de 

Mateus, Marcos, Lucas, e o de João, é que os 

números dos respectivos capítulos & versículos 

foram adicionados aos livros originais, façanha 

realizada por Johannes Gutenberg, que por sua 

vez nada fez conscientemente que pudesse tratar 

deste especifico assunto, o dos Códigos de Deus 

que haveriam de aparecer de maneira milagrosa, 

oferecendo a partir de então uma corrente imensa e 

conseqüente de elementos numéricos-chaves em 

conexão exata com elementos literários-chaves 

que somente por força do Mundo Invisível Superior 

poderiam aparecer como vem aparecendo, sempre 

evocando o amor que devemos ter pelo Criador e 

por suas criaturas, assim ocorrendo em relação aos 

anteriores santos livros do Antigo Testamento, 

que, também, se constituem em um impressionante 

manancial de consulta matemática sobre o Poder do 

Senhor que paira acima das cabeças humanas, visto 

que se a obra vem do Mais Alto, por fatos ocultos 

que são estranhos à orientação e à organização dos 

seres reencarnados, nada mais justo do que creditar 

tudo isso ao Controle Maior de Deus, ao qual 

estamos subordinados por questão obvia.                  
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__________________ 

 

Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg, ou 

simplesmente Johannes Gutenberg (Mainz, c. 1400 - Mainz, 3 de 

fevereiro de 1468) foi um inventor, gravador e gráfico do Sacro Império 

Romano-Germânico. Gutenberg desenvolveu um sistema mecânico de tipos 

móveis que deu início à Revolução da Imprensa, e que é amplamente 

considerado o invento mais importante do segundo milênio. Teve um papel 

fundamental no desenvolvimento da Renascença, Reforma e na Revolução 

Científica e lançou as bases materiais para a moderna economia baseada no 

conhecimento e a disseminação em massa da aprendizagem.  

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

__________________ 

   Aquele que for buscar informações sobre este 

intricado tema, verificará que existem variações de 

fatos sobre como ocorreu, alguns até esquecendo a 

origem da Bíblia de Gutenberg, ficando cada 

resultado dependendo do interesse do estudioso ou 

de cada grupo religioso, mas a realidade haverá de 

prevalecer sobre cada um destes variados aspectos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mainz
https://pt.wikipedia.org/wiki/1400
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mainz
https://pt.wikipedia.org/wiki/3_de_fevereiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/3_de_fevereiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1468
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inven%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gravura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sacro_Imp%C3%A9rio_Romano-Germ%C3%A2nico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sacro_Imp%C3%A9rio_Romano-Germ%C3%A2nico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imprensa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inven%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Segundo_mil%C3%A9nio_d.C.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Renascen%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reforma_protestante
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Cient%C3%ADfica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Cient%C3%ADfica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_digital
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_digital
https://pt.wikipedia.org/wiki/Democratiza%C3%A7%C3%A3o_do_conhecimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Johannes_Gutenberg
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investigativos, mas ficamos com aquela preferência 

do Prof. Dr. Hernani G. Andrade, que para nós dá 

um tom de confiança pelo caráter de sua alma boa e 

verdadeiramente caridosa, além de ter sido um 

eminente cientista espírita respeitado no Brasil e no 

exterior pela larga contribuição que ele mesmo deu 

à Parapsicologia.  

________________ 

 

“Daí em diante, esses Evangelhos começaram a ser 

copiados também, mas naquele tempo não tinha 

aquela divisão em capítulos e versículos. Então, o 

que acontecia? Havia muita alteração: primeiro, por 

perder palavras, por esquecer versículos; e o livro 

era muito mal feito, à mão, copiavam, não 

entendiam a letra. Depois, aquele fato de escrever 

sem a vogal, dava uma confusão dos capetas. As 

traduções eram as mais variadas possíveis. 

Finalmente, quando o descobridor da imprensa, 

Guttenberg foi imprimir a Bíblia teve a idéia de 

dividir o Evangelho em capítulos e versículos, e no 

fim deu o título de O Velho e O Novo Testamento. 

No final ele botou aquela advertência: “quem mudar 

qualquer coisa disto aqui, vai para o inferno”. Para 

ninguém mexer.” 

“DIÁLOGOS COM HERNANI GUIMARÃES ANDRADE”, 

Seção IV, SOBRE A BÍBLIA, 1ª. edição,                               

Editora DIDIER, 2011. 

________________ 
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   Não estamos apenas especulando, ao contrário, 

estamos oferecendo aos companheiros encarnados 

incontáveis fatos numéricos & matemáticos que 

absolutamente vão se ajustando com o quadro 

literário original, e até mesmo com os elementos 

editoriais que foram originalmente produzidos sem 

a interferência do nosso médium, visto que as obras 

que utilizamos foram produzidas numa época em 

que sequer se cogitava dos “Sinais” & “Códigos” 

Secretos de Deus do Espiritismo, fortalecendo o 

caráter cientifico do nosso trabalho investigativo: 

mediúnico e de pesquisa. 

   Seja como for, por onde quer que andemos, 

sempre nos depararemos com os quadros vivos da 

VOLTA de São Luis IX, porque, na condição de 

ser: O principal provedor da “Nova Genealogia 

de Jesus”, coube ao seu atraente e interplanetário 

Espírito, a despeito das naturais lutas que vem 

travando no decorrer dos milênios e séculos, ao 

lado de sua Alma Gêmea, enriquecer a Terra 

Material com o que de melhor traz em si mesmo: a 

divina comunhão com o Criador. 
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   Este assunto é dos mais sérios, visto que por 

meio dele os amigos planetários poderão ter um 

material a mais de convicção sobre a Lei da 

Reencarnação, agora apresentada em caráter 

muito especial, porque os fatos que lhe dizem 

respeito estão ramificados por meio de palavras-

chaves e frases-chaves que estão associados aos 

números-chaves: 4, 7, 8, 9, 10 & 17, que dizem 

respeito à vida, à morte quanto à missão de um 

único Espírito, o de São Luis IX, tenha sido ele 

também o Boaz (bíblico), o grande governador José 

do Egito, São Lucas, Tomé de Souza, Castro Alves, 

dentre outros, ou atualmente o nosso dedicado 

médium Vivaldo P. S. Filho, tudo muito bem 

ajustado no interior do que existe de mais venerável 

para os judeus e para os cristãos-espíritas. 
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______________ 

   “Estendemo-nos um pouco no exemplo dos jogos, 

porque é um dos mais admiráveis e fáceis de 

verificar, pela possibilidade de multiplicar os fatos à 

vontade, em curto espaço de tempo; e como a lei 

ressalta do conjunto dos fatos, foi esta 

multiplicidade que permitiu reconhecê-la, sem 

o que é provável ainda a ignorassem.” 

Allan Kardec, “Revista Espírita”, Ano XI, No. 7, Julho de 1868, 

A Ciência da Concordância dos Números e a Fatalidade, FEB, 

3/2005. (O destaque é nosso). 

______________ 

  Já que fizemos uma breve apresentação inicial, 

esclarecendo aos nossos antigos quanto aos nossos 

novos leitores acerca do que temos tratado até 

aqui, formando na mentalidade de todos uma idéia 

geral do que vamos realizando em cada novo livro 

(e-book),  precisamos trazer para a nossa reflexão 

o exato texto bíblico onde: o dia (10) e mês (7) do 

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

na condição de # 17, ou seja, na forma do 

versículo 17, do capítulo 2, de GÊNESIS, como o 

veremos destacado a seguir, como forma de realçar 

a maneira como os Céus, desde a sua construção 

por Deus, operava para que, após milênios a frente, 

pudéssemos lhe devassar os (matemáticos) 

segredos, de maneira que ninguém conseguisse lhe 

obstaculizar a missão, ou antes: a missão do grande 

Espírito de São Luis de França... 
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   Como se os Céus desejasse agora nos revelar a 

conexão entre este fato da Bíblia Sagrada, em 

termos de Reencarnação, e da atual Missão de 

São Luis IX, com a palavra de Deus, ao ai nos 

assegurar que somos todos fiéis discípulos da 

simplicidade (como verificaremos agora em 

Gênesis 2:17), da seguinte maneira: 

 

O Prefácio do Mentor

  

 

 

   “mas da 

árvore do 

conhecimento 

do bem e do 

mal, dela não 

comerás, 

porque, no dia 

em que dela 

comeres, 

certamente 

morrerás.” 

(Gênesis 2:17)   
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   Neste ponto da Bíblia, em sua gênese, verificamos 

como haveria de ser a luta entre a personalidade de 

São Luis IX, já estando reencarnado na figura do 

médium Vivaldo, e muitos dos seus irmãos de 

crença espírita, acreditando estes que o nosso 

medianeiro nada mais estaria fazendo agora, ao 

relatar algumas de suas caras reencarnações 

passadas, senão publicidade pessoal, com vistas a 

enaltecer a sua alma e as suas façanhas pretéritas, 

porém, o que temos visto, de verdade, nada mais é 

do que um grande golpe na sua própria modéstia, 

preferindo ele ‘se haver’ com os espíritas mal 

intencionados que, descuidados, falam do que não 

compreendem, sim, porque existem os que 

acreditam nisso com a mais pura intenção de 

lhe fazer algum bem moral, do que com os seus 

amorosos Guias Espirituais, que, antes de tudo, 

desejam ver por ele se cumprir na Terra todas as 

profecias: numéricas, literárias & editoriais do 

Infinito Céu de Deus, mesmo que isso possa lhe 

custar algumas lágrimas de sofrimento, por verificar 

que ainda existe uma quantidade imensa de 

companheiros espíritas pouco familiarizados com o 

que trás subjetivamente as narrativas do ‘Antigo’ e 

do ‘Novo’ Testamentos!... 

   Seja como for, estamos aqui de volta para suprir 

a mente e o coração daqueles e daquelas que 

desejam se esclarecer, sem qualquer receio e sem 

preconceitos, apenas com o sincero interesse de 

continuar estudando, pelo bem da Doutrina. 
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_______________ 

 

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

Deus asseguram: A Reencarnação de São Luis IX.   

_______________ 
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“mas da árvore do conhecimento do bem e do 

mal, dela não comerás, porque, no dia em que 

dela comeres, certamente morrerás.” 

(Gênesis 2:17) 

 

   Desde o principio fomos forjados à imagem 

interior e exterior do Criador da Vida, se assim 

podemos nos exprimir, visto que somos perfeitos 

como o Pai Celestial é perfeito, ou, se desejarmos, 

em vias de nos tornarmos perfeitos como Ele, que 

graciosamente nos deu o dom da simplicidade, e 

por esta razão que vamos encontrar nesta segunda 

passagem (17), em seu capítulo (2), que se 

relaciona ao dia (10) e mês (7) do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX), de maneira a lhe 

preparar predestinadamente para as dificuldades 

morais e de entendimento que haveria de encontrar 

dentro da 3ª. Revelação Divina, além do que 

também teria a missão de evocar para si mesmo a 

responsabilidade de oferecer ao Plano Material a 4ª. 

Revelação Divina. 

   Na realidade, uma façanha e tanto, quase uma 

temeridade! Haja vista, que uma boa parcela do 

movimento doutrinário terreno não se encontra, 

atualmente, carregado de boas intenções para com 

os médiuns sem títulos acadêmicos, e até mesmo 

sem recursos financeiros. 
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   Que fique sempre bem claro, que quando 

tomamos a iniciativa de informar ao leitor sobre 

estas distorções que encontramos dentro da própria 

causa do Espiritismo, quando, ao invés de termos 

dirigentes somente desejosos de fortalecer o caráter 

evolutivo da Doutrina, estarmos nos deparando aqui 

e ali com determinados indivíduos, que, não tão 

poucos assim, melancolicamente para eles próprios 

vão tentando desconsiderar o sincero esforço de 

médiuns e demais estudantes comuns que, acima 

de tudo, buscam, pelo estudo e pela boa vivência do 

Evangelho de Jesus, contribuir com o que tem de 

melhor em si mesmos, na verdade nada mais 

queremos do que destacar a luta que muitos 

confrades travam para fazer de sua causa cristã um 

meio a mais de convicção das grandes verdades da 

Imortalidade, e aqui vamos vendo nosso Vivaldo ir 

transformando a sua quase total solidão doutrinária 

– desde que iniciou no Espiritismo os seus 

Benfeitores Espirituais tem lhe sugestionado se 

afastar de determinados Centros Espíritas para que 

a sua missão não viesse a fracassar por força da 

desconsideração e do falso interesse que os seus 

diretores tinham em relação à sua própria tarefa 

dentro da Casa doutrinária, aliás, na maioria das 

vezes, o que ele tem encontrado são pessoas 

tentando lhe interditar a tarefa santificante que 

hoje, mais do que nunca, sabe ele vir do Mundo 

Espiritual Superior!... – numa produção mediúnica 

das mais esclarecedoras.                                               

O Livro Sagrado, Gênesis, e a nossa investigação... 
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BÍBLIA SAGRADA, Sociedade Bíblica do Brasil,                 

copyright 2010, ano 2013. 
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O Antigo Testamento e as suas 

implicações morais pela                  

‘Numerologia Espírita’ de São Luis IX 

PRIMEIRO LIVRO DE MOISÉS                             

COMUMENTE CHAMADO                                           

GÊNESIS                                                               

Capítulo 1, versículo # 17, à pag. 3 

   Esta especifica passagem (17), do GÊNESIS, que 

sugere o dia (10) e o mês (7) do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX), cai à página # 

3, desta versão da BÍBLIA SAGRADA, Sociedade 

Bíblica do Brasil, copyright 2010, ano de 2013: 

 

“Deus os colocou no firmamento do céu para 

alumiar a terra.” 

(Gênesis 1:17) 

 

   Antes de adentrarmos na passagem que foi 

colocada em destaque por São Paulo em seu 

Prefácio deste Livro # 102, objetivando ele traçar 

um paralelo entre a predestinada missão de São 

Luis IX e a profética passagem bíblica, vejamos o 

que podemos encontrar no primeiro momento onde 

nos deparamos com o # 17, por razões numéricas 

já fartamente explicadas em livros anteriores...  

   Procuremos O Espírito da Bíblia!!!  
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   Nós temos o exato # de 11 palavras compondo 

mais esse emblemático versículo 17, do capítulo 

1, que cai à página # 3: 

   Vejamos nesse primeiro momento da pesquisa o 

quadro vivo do encontro de almas gêmeas, entre 

São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho) & Elizabeth 

d´Espérance  – a Senhora F.O., por exemplo, já 

que o seu belo Espírito vem tomando outros corpos 

materiais no decorrer da atual existência material 

de Vivaldo, ora pela Reencarnação “Multipla” e ora 

pela Transposição Reencarnatória, como temos 

afirmado em livros anteriores, sugerido pelos fatos 

numéricos e literários que aqui vão se apresentando 

para a nossa convicção: 

- 11: O exato mês (11) de novembro do 

nascimento de Elizabeth d´Espérance (Ruth, 

Ester da Pérsia, Maria de Magdalena, Santa Marina, 

Teresa de Ávila...), mês (11) este, encontrado a 

partir de recentes descobertas sobre a sua real 

identidade de batismo, como: Elizabeth Jane 

Puttock, como poderá ser acessado no Livro # 

19: “Um Novo Amanhecer”, do Espírito André 

Luiz.                                              

- 1 (# da Cap.) + 3 (# da pág.) = 4: O exato mês 

(4) de abril do nascimento de São Luis IX 

(Vivaldo P. S. Filho). 

- 1 + 7 (do vers. # 17) = 8: O exato mês (8) de 

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

Filho). 
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________________ 

   Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? 

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

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

homem e a vossa razão responderá.” 

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

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

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

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

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

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

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

________________ 

   Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação 

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

acaso? 

   “Outro absurdo! Que homem de bom senso pode considerar 

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

Nada.” 

       A harmonia existente no mecanismo do Universo patenteia combinações 

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

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

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

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

grifos são meus). 

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

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

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

________________ 
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   Então, simbolicamente, dentro do que acabamos 

de ver possibilitado pelos resultados numérico-

chaves encontrados mais acima, quem teriam sido 

colocados no firmamento do céu para alumiar a 

terra, segundo o Gênesis? 

 

“No principio, criou Deus o céu e a terra.” 

   O sol e a lua (em Gênesis 1:16), como que 

sugerindo-nos um encantador par romântico de 

eterna comunhão afetiva e sentimental, para que na 

época prometida eles se unissem para que a vida 

humana tivesse a Revelação de que o Cristo haverá 

sim de voltar. 

   Como o titulo dessa obra sinaliza: Estamos 

compreendendo algo da História (Matemática) do 

Antigo Testamento, em sua gênese. 

_____________ 
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   Outra evidência numérica-chave que aparece 

dentro dessa especifica passagem do GÊNESIS, a 

partir dessa mesma edição da BÍBLIA SAGRADA, 

Sociedade Bíblica do Brasil, copyright 2010, ano de 

2013, que absolutamente nos sugere a VOLTA de 

São Luis IX por meio desse quadro especial de sua 

missão planetária desde aqueles difíceis e recuados 

dias das Antigas Narrativas e Profecias Bíblicas, 

unindo o aspecto editorial ao literário, vamos 

encontrar assim: 

 

“Deus os colocou no firmamento do céu para 

alumiar a terra.” 

(Gênesis 1:17) 

 

   Tomaremos Deus como a palavra-chave dessa 

primeira passagem bíblica que diz respeito ao 

número-chave 17: que sugere o dia (10) e o mês 

(7) do nascimento de Vivaldo P. S. Filho (São 

Luis IX), que cai à página # 3, desta versão da 

BÍBLIA SAGRADA, Sociedade Bíblica do Brasil, 

copyright 2010, ano de 2013: 

- Numa contagem de ida, somente tomando esse 

especifico versículo 17 (do capítulo 1), Deus cairá 

sobre a palavra de # 1. 
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- Numa contagem de volta, somente tomando esse 

especifico versículo 17 (do capítulo 1), Deus cairá 

sobre a palavra de # 11.                                                  

   Estes dois Espíritos, que tem a missão atual de 

trazer para o Plano Material a Nova Genealogia do 

Cristo, como acabamos de observar mais acima, 

realmente vieram da parte de Deus? 

- 11 (volta): O exato mês (11) de novembro do 

nascimento de Elizabeth d´Espérance (Ruth, 

Ester da Pérsia, Maria de Magdalena, Santa Marina, 

Teresa de Ávila...), mês (11) este, encontrado a 

partir de recentes descobertas sobre a sua real 

identidade de batismo, como: Elizabeth Jane 

Puttock, como poderá ser acessado no Livro # 

19: “Um Novo Amanhecer”, do Espírito André 

Luiz.  

- 1 (ida) + 3 (# da página) + 1 (# do capítulo) + 

17 (# do versículo) = 22...  

Quando: 2 + 2 = 4. 

   Demonstrando como foi (matematicamente) 

programada a vitória do amor real por meio do (re) 

encontro de duas almas gêmeas, as de São Luis 

IX (Boaz) & Elizabeth d´Espérance (Ruth), que 

haveria de ocorrer mais tarde, seguindo a seqüência 

natural dos impressionantes elementos-chaves 

quem dizem respeito à vida e à missão do Rei Santo 

de França, e que representam esse esforço da Vida 

Superior da Terra, temos o # 2 aparecendo duas 

vezes, como se os Números de Deus desejassem 
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marcar terreno nesta doce Seara de bendita luz 

espiritual: Temos o exato mês (2) de fevereiro do 

nascimento da Senhora F., uma das encarnações 

programadas mais recentes de Mme. Elizabeth 

d´Espérence (Ruth, Ester da Pérsia, Maria de 

Magdalena, Santa Marina, Teresa de Ávila...), 

assunto que já tem sido extensamente oferecido 

pelos Benfeitores Espirituais de Vivaldo. 

   Mas a Genealogia é a do Senhor. 

- Somemos o 11 (volta) + 22 (resultado) = 33, 

que seria a idade na morte, ou do desfecho da 

missão do Divino Salvador do Mundo.  
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   Deixemos Jesus (33) a sós com o Pai Celestial, 

meditando nessas suas Informações Proféticas, e 

voltemos para os # de mais acima, que acabaram 

de aparecer: 22 & 4.   

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

São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

 

- 4 + 2 + 2 (do # 22 anterior) = 8: O exato mês 

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

S. Filho).  

_________________ 

 

Esta é, sem dúvida: ‘A História (Matemática) do                                               

Antigo Testamento’!! 
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   Será que seria excêntrico demais de minha parte, 

também, creditar esse elemento-chave: 22 & 4, 

que acabamos de verificar aparecendo no esquema 

numérico-chave de São Luis IX, em relação à 

sua missão milenar, em parceria com a Ruth antiga 

e outros Espíritos da Vida Maior, na produção dos 

santos elementos hereditários que já formaram e 

novamente formarão a Genealogia de Jesus? 

 

   A gente acredita que não, especialmente pelo fato 

de desde a obra original: “SÃO LUIS IX” (EM 3 

VOLUMES), os Benfeitores Espirituais de Vivaldo 

ter afiançado que ele havia sido: Tomé de Souza, 

‘o primeiro governador-geral do Brasil’ (Wikipédia). 

- 22/4: A data do descobrimento do Brasil, o 

berço atual de São Luis IX. 
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_____________ 

   Meus amigos, façamos algo que possa vir ilustrar 

mais um pouco o quadro anterior, da seguinte 

maneira: 

Temos os # 22 & 4: 

 - 22 + 4 = 26. 

  Se tentarmos encontrar o caminho correto a 

percorrer, para que mais esta emblemática 

passagem bíblica se adéqüe ao que temos tratado, 

vamos ter um resultado ajustado: 

- 2 + 6 (do # 26) = 8... Entretanto, pelos motivos 

que já temos fartamente estudado em livros 

anteriores da lavra mediúnica de Vivaldo, sendo 

invertido, ele aparecerá como o # 9. 

   Quando: 

- 8 (de antes) + 9 (da conversão do # 6) = 17. 

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

P. S. Filho (São Luis IX). 

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

_____________ 
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O Antigo Testamento e as suas 

implicações morais pela                  

‘Numerologia Espírita’ de São Luis IX 

PRIMEIRO LIVRO DE MOISÉS                             

COMUMENTE CHAMADO                                           

GÊNESIS                                                               

Capítulo 2, versículo # 17, à pag. 4 

   Esta especifica passagem (17), do GÊNESIS, que 

sugere o dia (10) e o mês (7) do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX), cai à página # 

4, desta versão da BÍBLIA SAGRADA, Sociedade 

Bíblica do Brasil, copyright 2010, ano de 2013: 

 

“mas da árvore do conhecimento do bem e do 

mal, dela não comerás, porque, no dia em que 

dela comeres, certamente morrerás.” 

(Gênesis 2:17) 

 

   Não haveria a necessidade do conhecimento do 

bem e do mal, pelo fato de os Espíritos, em seu 

nascimento, ou num estagio de simplicidade moral, 

não conhecerem ou não terem a necessidade de 

conhecerem o bem e nem o mal, são simples de 

coração, sem maldade alguma, e é dentro desse 

contexto, mesmo que lutando contra as tentações 

materiais, que vamos vendo São Luis reencarnado 

cumprindo a sua missão... 
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   Que nos dá a conhecer os seguintes fatos ocultos 

da Matemática de Deus: 

   Estamos tomando conhecimento do que existe 

por detrás, na parte oculta, do que foi deixado 

escrito por aqueles homens de bem que, cada um a 

sua maneira, procuraram testemunhar toda a glória 

da Vida Espiritual em sua mais elevada expressão, 

em plena comunhão com a Luz do Senhor, sendo 

que aqui estamos tratando de Decodificar o que 

estar ou foi deixado inserido no corrente texto 

bíblico, sem que os seus autores tivessem tomado 

uma resolução, pelo menos em caráter pessoal, de 

escreverem matematicamente em linhas que 

somente haveriam de serem descobertas milênios 

mais tarde, embora todos pressentissem em seu 

intimo que em algum momento à frente isso 

realmente haveria de acontecer. 
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   Temos aqui a palavra-chave: conhecimento, 

que haverá de nos revelar mais alguma coisa. 

 

“mas da árvore do conhecimento do bem e do 

mal, dela não comerás, porque, no dia em que 

dela comeres, certamente morrerás.” 

(Gênesis 2:17) 

 

   Vejamos: 

- Numa contagem de ida, somente tomando esse 

especifico versículo 17 (do capítulo 2), por meio de 

uma contagem progressiva, a palavra-chave da 

vez: conhecimento, cairá sobre a palavra de # 5. 

- Numa contagem de volta, somente tomando esse 

especifico versículo 17 (do capítulo 2), por meio de 

uma contagem reressiva, a palavra-chave da vez: 

conhecimento, cairá sobre a palavra de # 18. 

Temos os # 5, 1 & 8... 

   Se tentarmos encontrar o caminho correto a 

percorrer, para que mais esta emblemática 

passagem bíblica se adéqüe ao que temos tratado, 

vamos ter um resultado ajustado: 

- 1 (do # 18) + 5 = 6... Entretanto, pelos motivos 

que já temos fartamente estudado em livros 

anteriores da lavra mediúnica de Vivaldo, sendo 

invertido, ele aparecerá como o # 9. 
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   Quando: 

- 8 (do # 18) + 9 (da conversão do # 6) = 17. 

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

P. S. Filho (São Luis IX). 

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

_____________________ 

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

septenária é por causa da perfeição que se celebra nos 

dons do Espírito Santo. Descansará - diz o santo 

profeta Isaías - sobre ele, o Espírito Santo (Is 11,23) 

com seus 7 dons. Já a lei tem 10 mandamentos (...). Se 

ao 10 ajuntarmos o 7, temos 17. E este é o número em 

que está toda a multidão dos bem-aventurados.”   

   

– Santo Agostinho (Sermão 250, em Agostinho, Sermões para 

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

   Pode o homem compreender a natureza íntima de 

Deus? 

   “Não; falta-lhe para isso o sentido.” 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 10, Atributos da 

Divindade, Parte Primeira, Capítulo I, De Deus, 93ª. edição (EDIÇÃO 

HISTÓRICA) – 1ª. impressão – 100 mil exemplares – 5/2013, 

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 

   

________________ 

   Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da 

matéria a causa primária da formação das coisas? 

   “Mas, então, qual seria a causa dessas 

propriedades? É indispensável sempre uma causa 

primária.” 
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         Atribuir a formação primária das coisas às 

propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito 

pela causa, porquanto essas propriedades são, também 

elas, um efeito que há de ter uma causa. (A nota é de 

Allan Kardec). (Os grifos são nosso). 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 7, Provas da 

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

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

5/2013, tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 

   É dado ao homem conhecer o princípio das 

coisas? 

   “Não; Deus não permite que ao homem tudo seja 

revelado neste mundo.” 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 17, Dos elementos 

gerais do Universo, Parte Primeira, Capítulo II, Conhecimento do 

princípio das coisas , 93ª. edição (EDIÇÃO HISTÓRICA) – 1ª. 

impressão – 100 mil exemplares – 5/2013, tradução de Guillon 

Ribeiro, Edição da FEB. 

_____________ 

CONFIRMANDO A REALEZA ESPIRITUAL DA 

NOVA CIÊNCIA ESPÍRITA DOS                   

NÚMEROS SECRETOS DE DEUS!... 

E ficando evidente que São Luis de França 

está realmente de volta na roupagem 

fisiológica do médium baiano                       

Vivaldo P. S. Filho. 

_____________ 
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   Mas cremos que podemos fazer alguma coisa a 

mais dentro dessa mesma passagem, para que a 

convicção se mantenha firme: 

 

- 5 (ida) + 18 (volta) + 17 (# do versículo) + 2 

(# do capítulo) + 4 (# da página) = 46. 

   A situação vai ficando cada vez mais evidenciada 

pelo fato do afunilamento dos números-chaves 

que estão mais intimamente ligados ao fato da 

VOLTA de São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho), pois se 

já descobrimos todos esses elementos-chaves, a 

partir do seu exato dia (10) e mês (7) de 

nascimento, agora vemos aparecer o ano em que 

ele: Vivaldo/São Luis IX reencarnou, uma vez 

fazendo a devida arrumação: 6...4, do # 46 acima: 

quando teremos o exato ano de (19)64. 
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   Segundo o ‘Instituto Pedro Melo’ (SSP/BA), exite 

cerca de seis (6) pessoas no Brasil com nomes 

semelhantes ao de Vivaldo, não absolutos, quando 

que, também, somente ele: nasceu às 15 horas 

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

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

1964.  

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

França) (re)nasceu no Hospital da “Sagrada 

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

alusão à sua condição de principal Provedor 

Genético da Sagrada Genealogia do Cristo para 

o 4º. Milênio da Era Cristã. 

 



         Livro # 102: “1748 – O Antigo Testamento” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book: 
2019 

98 

    Poderíamos parar por aqui, mas a curiosidade 

tem mortificado o nosso Vivaldo (risos) a cada 

momento de parar com o que estamos traçando 

para o leitor, e por isso, quase que por obrigação de 

profissão, vamos deixar mais alguma coisa para ser 

analisado e refletido pelos que já se interessam e se 

empolgam com a Numerologia Espírita: 

- Numa contagem de ida, somente tomando esse 

especifico versículo 17 (do capítulo 2), por meio de 

uma contagem progressiva, a palavra-chave da 

vez: conhecimento, cairá sobre a palavra de # 5. 

- Numa contagem de volta, somente tomando esse 

especifico versículo 17 (do capítulo 2), por meio de 

uma contagem reressiva, a palavra-chave da vez: 

conhecimento, cairá sobre a palavra de # 18. 

Temos os # 5 & 18. 

   Quando: 

- 5 + 18 = 23. 

   Quando: 

- 2 + 3 = 5. 

   Depois de termos encontrado tantas explicações 

numéricas & literárias dentro da Bíblia, que nos 

conduz ao quadro milenar de vida e missão de São 

Luis & Elizabeth d´Espérance na elaboração da 

Genealogia de Jesus, seria possível acreditarmos 

que esse desfecho estaria sendo coisa apenas do 

nosso pobre cérebro?  
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Temos o # 5. 

   Que por si só nos diz muito acerca desse encontro 

(marcado) de Almas Gêmas, e que nos sugere e 

nos faz evocar o mês (5) de maio, do Dia das Mães, 

que diz respeito à Reencarnação pela comunhão 

de almas que verdadeiramente se amam, ou da 

maneira como todos deveríamos encará-la, com sua 

consequente ideia de que eles dois, São Luis IX & 

D´Espérance, estão associados, por atribuição 

genetica, à Nova Genealogia de Jesus... 

________________ 

Dia das Mães (Brasil) ou Dia da Mãe (Portugal) é 

uma data comemorativa que homenageia 

anualmente a figura familiar materna (mãe) e 

a maternidade. A data de comemoração varia de 

acordo com o país. Em Portugal é comemorado no 

primeiro domingo do mês de Maio e no Brasil no 

segundo domingo do mês de maio. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Dia_das_M%C3%A3es 

________________ 

   Que dedução se pode tirar do sentimento 

instintivo, que todos os homens trazem em si, da 

existência de Deus? 

   “A de que Deus existe; pois, donde lhes viria esse 

sentimento, se não tivesse uma base? É ainda uma 

conseqüência do princípio – não há efeito sem 

causa.” 

https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A3e
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maternidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dia_das_M%C3%A3es
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Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 5, De Deus, Parte 

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

impressão – 100 mil exemplares – 5/2013, tradução de Guillon 

Ribeiro, Edição da FEB. (O destaque é nosso). 

________________ 

   Se formos verificar a partir desta mesma 

passagem numérica que acabamos de encontrar, 

para não perdermos a conexão do mês (5) de 

maio, Dia das Mães, com o mês (6) de junho, 

harmonizando o quadro matemático-chave, vamos 

ter: (Podemos aproveitar: 5 + 1 = 6. – dos # 5, ida, & 

18, volta, enquanto que na conversão teremos o # 9 + 8 

= 17).  

________________ 

O Dia dos Namorados, em alguns países 

chamado Dia de São Valentim é uma data especial 

e comemorativa na qual se celebra a união 

amorosa entre casais e namorados, em alguns 

lugares é o dia de demonstrar afeição entre amigos, 

sendo comum a troca de cartões e presentes com 

símbolo de coração, tais como as tradicionais caixas 

de bombons. Em Portugal e em Angola, assim como 

em muitos outros países, comemora-se no dia 14 de 

Fevereiro. No Brasil a data é comemorada no 

dia 12 de junho, véspera do dia de Santo António 

de Lisboa, conhecido pela fama de "Santo 

Casamenteiro". 

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

________________ 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Namoro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Namoro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Angola
https://pt.wikipedia.org/wiki/14_de_Fevereiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/14_de_Fevereiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/12_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Ant%C3%B3nio_de_Lisboa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Ant%C3%B3nio_de_Lisboa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dia_dos_Namorados
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Maria, Mãe do Mundo, e a Reencarnação 

(Matematicamente) Programada de São Luis IX. 
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   Temos os # 5 & 18. 

   Vamos nos aproveitar um pouco mais da 

paciência do querido leitor e da boa vontade do 

nosso querido equipamento mediúnico (risos), para 

definir a nossa mais nova proposta de estudo pela 

“Ciência da Concordância dos Números”, algo 

pressagiada por Allan Kardec: 

   Quando: 

- 5 + 1 = 6. 

   Quando: 

- 1 + 8 = 9. 

Vejamos estes dois elementos numéricos (6 & 9) 

que dizem respeito à Nova Missão de São Luis: 

OS EMBLEMÁTICOS # 6 & 9: 
 

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

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

Filho 'iniciou' e 'completou' a primeira parte 

original da sua primeira obra pela mediunidade 

psicográfica, propriamente dita: “MENSAGENS DE 

ALÉM-TÚMULO”, Espíritos Diversos, Coordenação 

dos Espíritos Elvis Presley & Santa Clara de 

Assis, em homenagem ao livro “VOLTEI”, pelo 

Espírito Irmão Jacob (por psicografia de Chico 

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

Espiritual da Terra (Arte em geral ou Cultural e 

Ciência), de onde tem partido a maior parte das 

Entidades da Luz que tem lhe auxiliado na produção 

dos livros psicográficos, sem desconsiderar que 
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estes enigmáticos # 6 & 9, quando invertidos, 

aparecem como os # 9 & 6. 

   Quando também precisamos nos lembrar do titulo 

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

de França, seguramente uma das reencarnações 

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

enquanto que o número 6 representa o exato mês 

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

que tomamos conhecimento apareceu à época da 

Codificação Espírita como o Espírito da Verdade! 

________________ 

Vejamos a questão # 9, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

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

inteligência suprema e superior a todas as coisas?  

   “Tendes um provérbio que diz: ‘Pela obra se 

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

procurai o autor. O orgulho é que gera a 

incredulidade. O homem orgulhoso nada admite 

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

mesmo de espírito forte. Pobre ser, que um sopro 

de Deus pode abater!” 

            O poder de uma inteligência se julga pelas suas 

obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a 

Natureza produz, a causa primária é, 

conseguintemente, uma inteligência superior à 

Humanidade. 
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            Quaisquer que sejam os prodígios que a 

inteligência humana tenha operado, ela própria tem 

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

maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência 

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

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

Kardec. Os destaques são nossos). 

(Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 9, De Deus, 93ª. 

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

________________ 

Vejamos a questão # 6, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

    O sentimento íntimo que temos da existência de 

Deus não poderia ser fruto da educação, resultado 

de idéias adquiridas? 

   “Se assim fosse, por que existiria nos vossos 

selvagens esse sentimento?” 

         Se o sentimento da existência de um ser supremo 

fosse tão somente produto de um ensino, não seria 

universal e não existiria senão nos que houvessem podido 

receber esse ensino, conforme se dá com as noções 

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

nossos). 

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

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

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

5/2013, tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 
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   Como sempre temos dito, cada nova investigação 

de nossa parte encejará um acompanhamento e um 

desenvolvimento da parte do leitor que se sinta 

realmente ajutado com a proposta de trabalho pela 

‘Numerologia Espírita’, que nada mais é que o 

desenvolvimento natural da 3ª. Revelação Divina, 

já que estamos tratando de apresentar aos irmãos 

reencarnados no Plano Material a 4ª. Revelação 

Divina, tendo como base todo este precioso 

manancial de Cultura do Espiritismo, quanto da 

Biblia Sagrada, afiançando de maneira insuspeita 

o nosso modesto esforço de iluminação das 

consciências humanas. 

  

   O Cristo está no leme. 

Elvis Presley                                
Vivaldo P. S. Filho (médium)                         

(Salvador/BA, 16-29 de agosto de 2019) 
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   Nota do médium: Este Espírito é dos mais atuantes 

em minha mediunidade, a rigor, desde que eu iniciei na 

psicografia, propriamente dita, sua amizade é sincera e 

generosa, sempre me deixando com aquela vontade de 

continuar ao seu lado, mesmo eu reconhecendo que 

não dá para eles, os Benfeitores, ficarem o tempo todo 

ao lado dos médiuns (risos), mas posso assegurar que 

ele também tem a vontade de ficar sempre ‘mais um 

pouquinho’, pois, segundo ele: “A companhia dos 

nossos pupilos encarnados, quando estes já vivem 

numa comunhão mais intima com o Cristo, mesmo 

tendo ainda que travarem grandes lutas morais para se 

manterem distantes das perversas tentações do Plano 

Material, para nós, os seus amigos da vida mais alta, 

representa momentos de preciosa alegria, quando 

temos a oportunidade de travar diálogos intuitivos que 

não apenas afagam o coração muitas vezes abatidos 

deles como, e de maneira muito especial, nos faz 

restabelecer um vinculo caricioso com a Dimensão que 

nos acolheu o Espírito quando ainda tateávamos na 

direção de Deus. Como se diz: somos todos seres 

interdependentes.”                              

________________ 
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   Eu tenho observado que ele detém um grande poder 

e conhecimento acerca dos fenômenos psíquicos, aliás, 

não tem sido por conta de especulação que temos 

afirmado que ele foi sim a reencarnação de Gabriel 

Delanne, isso não quer dizer que ele não se aproveite 

nas inumeráveis Tecnologias da Vida Maior quando vem 

ao nosso encontro ou em visita a outras pessoas, tanto 

no Brasil quanto na América do Norte, ou em qualquer 

outra região da Terra... 

   

   Uma coisa que eu observei quando dessa sua nova 

visita em meu lar, foi o fenômeno muito interessante 

de transfiguração espiritual, que é quando um 

determinado Espírito se transforma em uma outra 

personalidade física-astral que não aquela atual, a do 

momento... A proporção que ele vinha se aproximando 

de mim, caminhando passadamente, em determinado 

momento com os dois corpos astrais interagindo um 

sobre o outro ou um por entre o outro, eu o vi se 

transformando na personalidade passada de Delanne, e 
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deixando-me ver que a ‘metamorfose ambulante’ se 

processava com a ajuda de uma espécie cabine forjada 

em criatal liquido, ou algo semelhante a isto, que lhe 

manipulava ou lhe ajudava a manipular os delicados 

elementos psiquicos da fisiologia e da anatomia do seu 

Mundo Espiritual Superior.  

   A cabine fora estruturada no ambiente astral de 

minha modesta residência, tinha uma forma quadrada e 

sobreposta a ela uma esfera cintilante que variava na 

natonalidade do prata-harmonioso ao rosa-suave. 

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

já publicados (virtualmente) e inteiramente “grátis”, sempre na lembrança 
evangélica do: “DAÍ DE GRAÇA O QUE DE GRAÇA RECEBESTES”. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Humberto_de_Campos_(Maranh%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1886
http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus/bio
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___Capítulo # 3___ 

 
 

Na senda do Progresso,           

em Nome de Deus!          

   Cremos que a essa altura da nossa investigação, 

exista mais adeptos do Espiritismo que acredite do 

que não acredite em nossas boas intenções (risos), 

aliás, será pela nossa sincera e boa intenção 

(O.L.E.) que seremos julgados por Deus, embora a 

história numérica não pare por ai, porque outros 

tantos elementos-chaves haverão de aparecer e 

que fatalmente nos conduzirão sempre para a idéia-

base da nossa investigação, que é a da VOLTA do 

Espírito de São Luis IX. 
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Será de grande importância que o nosso leitor estude a obra, 

de Emmanuel: “A CAMINHO DA LUZ” (Chico Xavier/FEB),            

em relação às raças adâmicas. 

   Estamos apenas dando o passo inicial para essa 

importante corrida para o futuro da Doutrina que 

temos abraçado com tanto amor, em auxílio da 

comprovação da Lei da Reencarnação, quando 

outros dedicados estudantes serão sempre 

convidados a participar dessa grande FESTA 

ESPIRITUAL, e quem sabe até com o socorro de 

ferramentas tecnológicas!! 

   Este é o nosso desejo. 

   Em relação ao material de estudo e investigação 

que temos nos utilizado, que são os livros do 

Espiritismo e a Bíblia Sagrada, tratam-se de obras 

que foram publicadas antes que a Numerologia 

Espírita Segundo São Luis IX viesse a lume, 

isso ocorrendo em meados do mês (6) de junho de 

2015, quando da divulgação virtual da nossa obra 

original: “São Luis IX” (EM 3 VOLUMES), os 
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Livros # 6, 7 & 8, embora a recepção psicográfica 

tenha se iniciado em meados do mês (10) de 

outubro de 2013, entretanto, em caráter muito 

especial, fomos agraciados pelo Mais Alto com a 

intuição de tentarmos conseguir as obras de Allan 

Kardec quanto as de Chico Xavier que tivessem 

sido originalmente publicadas antes da morte do 

amado Chico, mas, para a minha surpresa, acabei 

encontrando raríssimas edições em sebos de várias 

partes do Brasil, verdadeiras peças históricas 

que tinham sido publicadas até em sua 1ª. edição, 

quando não em sua 2ª., 3ª., ou 4ª. edição..., que 

são jóias preciosas lançadas anteriormente ao 

meu nascimento no ano de 1964, o que veio a 

enriquecer ainda mais e definitivamente consolidar 

o caráter totalmente cientifico e docemente moral 

das fantásticas Revelações-chaves: numéricas, 

literárias & editoriais, que os queridos Benfeitores 

& Amigos Espirituais, por meu intermédio, estavam 

e estão nos oferecendo. 

 



         Livro # 102: “1748 – O Antigo Testamento” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book: 
2019 

113 

   Que fique claro, que não temos a pretensão de ter 

sido ou ser o primeiro a falar deste assunto, acerca 

de uma Matemática toda especial que de alguma 

maneira poderá sugerir uma ou várias de nossas 

Vidas Sucessivas, mas esse tema não é o nosso 

exato campo de ação, já que a nossa investida, pelo 

menos por enquanto, é exclusivamente mediúnica e 

de pesquisa que se direciona para as tantas provas 

documentais que têm sido asseguradas pela 

concordância & universalidade dos elementos-

chaves que estão hermeticamente associados à 

vida e à atual missão de São Luis IX, à de Vivaldo 

P. S. Filho, tendo como os números-chaves, ou 

fundamentais: 4, 7, 8, 9, 10 & 17, não como 

números mágicos ou cabalísticos ou como 

presságios para possíveis reencarnações passadas, 

com todo o respeito que nos merecem quem visa 

este tipo de ação oculta, mas por estarem eles 

diretamente associados com a minha vida atual e 

pretérita, passando a se converterem em elementos 

científicos de comprovação do que tem sido tratado 

pelos meus Benfeitores Espirituais, e naturalmente 

que por mim mesmo, desde que fizemos a 

publicidade pela internet do livro original: “São 

Luis IX”, se bem que alguns arquivos iniciais, em 

meio a recepção psicográfica desta obra: entre os 

anos de 2013-2015, foram enviados para um ou 

outro companheiro de Doutrina para que pudessem 

me darem a sua opinião a respeito do material que 

estávamos produzindo mediunicamente. 
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   Somente tenho o que agradecer a esses sábios e 

encantadores Mensageiros Celestiais por estarem 

me proporcionando a imensa alegria de contribuir 

com alguma pequenina coisa de mim mesmo, pela 

mediunidade e pelo estudo, pela vitória de Nosso 

Senhor Jesus Cristo na Terra Material, aqui tratada 

pelo foco da Reencarnação (Matematicamente) 

Programada, sem contar que uma vez eu tendo 

parado para respirar diante de tão intensa 

luminosidade sobre algumas de minhas obrigações 

espirituais, ou antes, sobre a mais importante de 

todas, sim, porque eu acredito que esta que foi 

apresentada por Elvis mais atrás tem um maior 

significado para a minha existência do que a minha 

própria elevação espiritual, pelo fato de apenas 

estar encantadoramente associado a algo de tão 

sublime quanto a da doação de (pobres) meus 

elementos hereditários que ajudaram a compor e 

voltarão a compor a Genealogia de Jesus, o que 

me lembra de uma hilária passagem do Dr. Inácio 

Ferreira, pelo querido médium uberabense Carlos 

A. Baccelli, ao afirmar mais ou menos nestes 
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termos: “Pela oportunidade de poder estar frente a 

frente com o Cristo, participando da sua trajetória 

de vida, valeria a pena a gente, na nossa 

insignificância, participar da história dando-Lhe até 

um chute na canela.”  

 

   Ou seja, meus amigos, na nossa ignorância, 

mesmo que temporária, valerá estar sempre na 

companhia do Divino Amigo.  

   E vamos em frente, com Deus em nosso coração. 

_________________ 

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

Sob a Inspiração de Chico Xavier 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 20-21 de agosto de 2019) 
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   Nota do médium: Sem dúvida que essa nova série, 

em 3 volumes, que estamos produzindo marcará mais 

ainda a minha mediunidade, não somente em caráter 

pessoal, claro, porque eu não apenas me valho das 

mensagens que psicografo para a minha própria 

evolução como, também, me sinto profundamente feliz 

por estar realizando um trabalho que realmente vai 

fazer o bem às demais pessoas, pelo fato de nos 

oferecer um acervo muito especial de Revelações até 

então ocultas que dizem respeito, particularmente, ao 

Profeta Josué, como veremos mais a frente em 

capítulo assinado por André Luiz, felicidade também 

sentida por mim ao ver que o Espírito de Elvis Presley, 

mais atrás, apresentou um estudo numérico-chave 

dos mais interessantes, pois de maneira indelével me 

deu uma luz acerca de uma passagem bíblica que, para 

mim, oferece um sustento a mais para aquele grande e 

insuperável sonho de toda a minha atual existência: 

que sempre foi o de encontrar uma mulher que fosse 

amiga, companheira e que, verdadeiramente, se 

sentisse, assim como eu a ela, como a minha cara-

metade. 
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   Até aqui, nesta atual reencarnação, não tive um 

desfecho favorável para a minha vida afetiva e 

sentimental, de homem-mulher, visto que essa é a 

condição psicológica que me adéquo nesta minha atual 

existência, já que em reencarnações passadas ou em 

futuras existências eu posso ter sido ou então poderei 

reencarnar na condição de mulher, mas pelo que pude 

entrever da narrativa bíblica: os nossos destinos 

estão entrelaçados para sempre, marcados pelo 

selo da divindade, bastando um pouco mais de esforço 

dos nossos Espíritos, do meu e do dela – seja qual for o 

corpo fisiológico feminino pelo qual a Alma querida de 

minha Alma venha novamente a aparecer para mim! 

Lembremos da Técnica da: Reencarnação “Múltipla” e 

da “Transposição Reencarnatória”, particularmente 

esta última especialidade da Vida Maior, que pode 

novamente ser utilizada pelo seu grande Espírito da 

Luz. – enquanto em corpos materiais na vida humana, 

para que sejamos felizes cumprindo a Lei de Amor. 

   A proposta para cada um de nós, pelo Espiritismo, 

será sempre a do: Amai-vos e Instrui-vos. 
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FIM DA PRIMEIRA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelo Espírito André Luiz                                                         

Com  
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SEGUNDA PARTE 

André Luiz Desvenda                

os Códigos de Deus no 

 

__________ 
 

   

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha & Chico 

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

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

do Espaço Geográfico Espiritual do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde na sua 

generalidade eles residem e trabalham, da referida 

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

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica 

obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André 

Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de 

Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora 

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

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

numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, 

que nasceu e reside atualmente na Cidade de São 

Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os 

Santos), Brasil, já que o projeto das belas 

Revelações Espirituais em torno de algumas de 

suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu 

conhecimento, ou não, por força da natureza 

transcendental do projeto em andamento estar 

alinhado ao número nove (9), referente ao mês 

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

pupilo mediúnico concluiu, a rigor, o seu primeiro 

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

ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, com a 

Coordenação Espiritual de Elvis Presley & Santa 

Clara de Assis, já debatido em obras anteriores de 

sua lavra psicográfica, e que foi produzido em 

homenagem ao livro “VOLTEI”, pelo Irmão Jacob 

(Chico Xavier/FEB). 

   

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

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

pelo Espírito Santa Brígida da Suécia. 
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Carlos Justiniano Ribeiro Chagas (Oliveira, 9 de julho de 1879 – Rio de 

Janeiro, 8 de novembro de 1934) foi 

um biólogo, médico sanitarista, cientista e bacteriologista brasileiro, que 

trabalhou como clínico e pesquisador. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Oliveira_(Minas_Gerais)
https://pt.wikipedia.org/wiki/9_de_julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1879
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1934
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%B3logo
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde_P%C3%BAblica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cientista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bacteriologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pesquisa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Chagas
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   As inúmeras operações que temos feitos, 

precisamos ter isso bem ajustado em nossa mente, 

não são feitas de maneira aleatória, ou seja, são 

pequenas equações que fazemos a partir dos # que 

dizem respeito: à vida (4) e à morte (8) de São 

Luis IX quanto os que dizem respeito à sua atual 

reencarnação, como Vivaldo P. S. Filho, sendo o 

dia (10) e o mês (7) de julho, quando estes se 

encontram perfeitamente ajustados a determinadas 

palavras-chaves & frases-chaves que, por sua 

vez, também se associam de maneira plena tanto à 

existência de um quanto à do outro, aliás, cremos 

que isto já deva estar bastante claro para o leitor, 

sem contar que existe uma boa quantidade de 

imagens de época passada que, de uma maneira ou 

de outra, ao serem defrontadas com as da vida 

(s) seguinte (s) surgem como outros importantes 
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elementos-chaves de valor cientifico inestimável 

para a confirmação do que estamos tratando. 

   Enfim, as operações são feitas, comparadas, e 

logo se verifica a universalidade de todos os fatos: 

numéricos, literários & editoriais que se adéquam de 

maneira sempre conseqüente à idéia-base de toda a 

nossa investigação sobre As Vidas Sucessivas do 

Rei Santo de França, pelos motivos que temos 

tratado desde a publicidade virtual da nossa obra 

original: “São Luis IX”. 

 

   Não estamos com qualquer sentimento vão de 

pura especulação do passado planetário, como se 

estivessemos havidamente desejosos de vasculhar 

as catacumbas das nossas mais lamentáveis 

perversidades preteritas, mas com o ardente desejo 

de enriquecer o Espiritismo, ao afirmar: “Ninguém 

poderá ver o Reino de Deus se não nascer de 

novo” (Allan Kardec, “O.E.S.E.”, Cap. IV.)...  
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   Estamos apenas, e tão somente, contribuindo 

com a promoção da verdade absoluta da Lei da 

Reencarnação, unindo o nosso pequenino esforço 

aos de muitos outros, encarnados e desencarmados, 

que, também, procuraram ou procuram, pelo estudo 

sério e pela investigação atenta, consolidar a idéia 

das nossas Vidas Sucessivas... 

   Embora, aqui, estejamos ainda tratando da futura 

VOLTA do Amado Senhor ao Plano Material!!! 

 

Josué, uma vida passada de São Luis (Vivaldo P.S.Filho). 
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   _________________ 

“A principio quase que só encontrou incredulidade, 

porém, ao cabo de pouco, a multiplicidade das 

experiências não mais permitiu lhe pusessem em 

dúvida a realidade.”  

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

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

(O destaque é nosso).                             

_________________ 

   Há algum tempo atrás, o nosso Vivaldo tomou 

conhecimento de que, dentre as demais que ficou 

sabendo, também, havia sido no passado da vida 

humana a reencarnação do Josúe bíblico, uma 

figura das mais veneráveis do valoroso povo hebreu 

e criatão, entretanto, por recomendação do 

Espírito da Verdade, foi colocando de lado por 

ele o interesse de, mais detidamente, averiguar 

algo sobre esta sua especifica existência, embora 

esta especialíssima informação sempre se manteve 

aconchegada ao seu coração, mas ele sabia desde 

então que a mediunidade além de lhe oferecer 

imensas oportunidade de aprendizado e serviço, 

também, poderar lhe causar enorme desconforto 

caso não se mantenha com a disciplina necessária 

para o cumprimento da própria tarefa... 

   E agora, sentido-lhe mais consciente para com as 

suas obrigações espirituais, e verificando que seu 

coração já está, mais ou menos (risos), ajeitado 
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para receber determinadas ilustrações acerca do 

que viveu ao lado de Moisés, mesmo que em 

linhas numéricas – evidentemente, que, uma vez 

se atendo aos quadros realizados pelos Profetas, ele 

também passa a receber pelos centros de força da 

Alma toda aquela carga de emotividade e de 

sentimento vividas pelos Agentes da Luz que, à 

época, se mantiveram firme na tarefa de iluminar o 

grosseiro Mundo Material com a Palavra de Deus, 

naturalmente que avivadas pela sua atual condição 

mediúnica! –, vamos apresentar ao querido leitor e 

estudante da nossa obra, mediúnica e de pesquisa, 

as claras provas: numéricas-chaves, literárias-

chaves & editoriais-chaves que haverão de dar 

mais confiança ainda ao que temos afirmado até 

aqui!... Inclusive, para já ter tido tempo suficinete, 

pela segurança do que ele vai psicografando e 

apresentando, de aplacar o espírito daqueles 

irmãos e irmãs de crença que, infantilmente, se 

acreditam possuidores da única verdade do Plano 

Espiritual Superior, quando sabemos ou deveriamos 

saber que temos muito e muito o que conquistar em 

Conhecimento e Sabedoria. 

   E vejam que sempre estamos procurando ajustar 

a nossa importante tarefa ao caráter Religioso da 

Doutrina dos Espíritos, como a compreendia: 

Allan Kardec & Francisco Cândido Xavier, e não 

apenas na sua, também, condição de Ciência da 

Imortalidade. 
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Curiosamente, este foi o primeiro filme que Vivaldo, 

quando criança, pelos anos de 1960, assistiu num cinema. 
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_________________ 

 

_________________ 

 

A missão de Josué, uma das encarnações passadas de                   

São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho), com a de Moisés,                       

uma das encarnações passadas de                                                   

Allan Kardec/Chico Xavier, estão entrelaçadas                   

pela Matemática de Deus na Bíblia. 

_________________ 
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   Na verdade, quem tem se colocado contra a nossa 

tarefa, na sua grande maioria, particularmente os 

espíritas, embora a quantidade imensa de irmãos 

que já se afeiçoam com as mensagens vertidas do 

Mais Alto por meio de Vivaldo, cremos, quase nada 

conhece do que estamos oferecendo, aliás, muitos 

sequer se deram ao trabalho de averiguar com os 

próprios olhos o que tem sido psicografado pelo 

nosso medianeiro, esquecidos das recomendações 

da Doutrina, e pior, esquecidos de que o coração, 

quando bem tratado por nós mesmos, abre-se como 

verdadeiras parabólicas, capaz de não somente 

acolher como sentir o que geralmente o cérebro da 

gente não consegue ainda compreender... 

   Afinal, como anda a intuição destes adeptos do 

Espiritismo, que tem sistematicamente se esquecido 

das recomendações de Allan Kardec no que toca à 

nossa necessidade de antes de questionar qualquer 

assunto, tenha vindo ele de onde for, estudar? 

_________________ 

“Acresce que, numa mistificação que se propaga de 

um extremo a outro do mundo e por entre as mais 

austeras, veneráveis e esclarecidas personalidades, 

alguma coisa há, com certeza, tão extraordinária, 

pelo menos, quanto ao próprio fenômeno.”  

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

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

_________________ 
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   Se a maioria destes irmãos, primeiramente, tem 

aguardando a manifestação das mentalidades mais 

sábias e cultas da Doutrina, a favor ou contra, 

deixando a parte que lhe cabe realizar a cargo da 

universalidade dos outros, para conceber-nos algum 

tipo de confiança, sem problema, entretanto, antes 

de tudo, devemos observar que esta que estamos 

apresentando, desde junho do ano de 2015, trata-

se da UNIVERSALIDADE DE DEUS, que tem 

operado de maneira oculta sobre as cabeças 

humanas por meio da Obra do Espiritismo quanto 

da Bíblia Sagrada, como temos testemunhado por 

meio de uma infinidade de resultados repetitivos, 

embora a simplicidade da nossa propria capacidade 

psiquica e moral, a de Vivaldo e a dos seus Guias e 

Amigos Espirituais, assegurando a questão cientifica 

do caso. 

   Alguns aspectos da nossa investigação: 

   - Repetição. 

   - Universalidade. 

   - Conexão e interatividade. 

   - Concordância. 

   E finalmente, as imagens, que, a depender da 

fonte, segundo a sua origem histórica ou intuitiva, 

de alguma maneira trazem determinada margem de 

semelhanças entre as pessoas do presente e as do 

passado que são investigadas por esta Nova Ciência 

chamada de Decodificação do Espiritismo. 
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BÍBLIA SAGRADA, Sociedade Bíblica do Brasil,                 

copyright 2010, ano 2013. 
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O Antigo Testamento e as suas 

implicações morais pela                  

‘Numerologia Espírita’ de São Luis IX 

O LIVRO DE                                             

JOSUÉ                                                               

Capítulo 1, versículo # 17, à pag. 207-208 

   Esta especifica passagem (17), de JOSUÉ, que 

sugere o dia (10) e o mês (7) do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX), cai à página # 

207-208, desta versão da BÍBLIA SAGRADA, 

Sociedade Bíblica do Brasil, copyright 2010, ano de 

2013: 

 

“Como obedecemos a Moisés, em todas as coisas, 

assim obedeceremos a ti; tão somente seja 

contigo Jeová, teu Deus, assim como foi com 

Moisés.” 

(Josué 1:17) 

 

      Estamos em JOSUÉ, do Antigo Testamento, 

em seu Capitulo 1, versículo 17, quando vamos 

ver Josué sendo identificado pela primeira vez, 

com a palavra-chave: “ti”, porque existe uma 

segunda menção a ele pela palavra: contigo, e por 

uma terceira palavra: teu... Entretanto, ficaremos 

apenas com a primeira delas, que já se apresenta 
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suficiente para a nossa Decodificação, pelo menos 

até que outras mais venham a ser realizadas, seja 

pelo nosso Vivaldo ou por outros investigadores 

espíritas, ou não: 

- Numa contagem de ida, somente tomando este 

especifico versículo 17 (do capítulo 1), por meio de 

uma contagem progressiva, ti (Josué) cairá sobre a 

palavra de # 12. 

- Numa contagem de volta, somente tomando este 

especifico versículo 17 (do capítulo 1), por meio de 

uma contagem regressiva, ti (Josué) cairá sobre a 

palavra de # 13.  

   Então: 

- 13 + 12 = 25...  

   Quando: 2 + 5 = 7.  

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

_____________ 

   Seria pouco esse elemento (acima)? 

   Somemos os # das páginas onde cai este 

especifico versículo (17), do Capítulo 1: 

- 207 + 208 = 415, que podemos tranquilamente 

deduzir assim: 

- 4... 6 (do 1 + 5), que uma vez sendo ajustado da 

maneira correta, apresenta-se como: O exato ano 
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de (19)64, do nascimento de Vivaldo P. S. Filho 

(São Luis IX). 

 

_____________ 

   Estão satisfeitos?  

   Eu creio que não, nem nós mesmos, por isso 

faremos mais: 

Temos os # das páginas: 207 + 208. 

- 20 (do # 207), o mesmo que 2x o # 10: O exato 

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

(São Luis IX). 

- 7 (do # 207): O exato mês (7) de julho do 

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

_____________ 

   Não paremos por aqui, existem outros elementos-

chaves que precisam vir a lume, uma vez sendo 

ajustados da maneira correta: 
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Temos os # das páginas: 207 + 208. 

- 2 + 8 = 10: O exato dia (10) do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

   Mas porque será que este # 10 se destaca entre 

o outro elemento (7) numérico-chave? 

   Pelo SIMPLES fato de estarmos tratando dos DEZ 

(10) MANDAMENTOS, porque se o poderoso 

médium Moisés foi o inicio da tarefa, certamente 

que o dedicado e fiel Josué foi o seu desfecho. 

 

“Como obedecemos a Moisés, em todas as 

coisas, assim obedeceremos a ti; tão somente 

seja contigo Jeová, teu Deus, assim como foi com 

Moisés.” 

(Josué 1:17)                                                                                
(O destaque é nosso). 

 

 



         Livro # 102: “1748 – O Antigo Testamento” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book: 
2019 

136 

_____________ 

   Façamos de outra maneira: 

- 12 (ida) + 13 (volta) + 207 + 208 (# das 

páginas) = 440.  

   Que podemos deduzir assim: 

- 4 (do # 440): O exato mês (4) de abril do 

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

- 4 + 4 (do # 440)= 8: O exato mês (8) de agosto 

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

_____________ 

      Agora de outra maneira, acrescentando os 

elementos-chaves finais ao esquema acima: 

- 12 (ida) + 13 (volta) + 207 + 208 (# das 

páginas) + 1 + 17 (# do Capítulo & versículo) = 

458.  

   Que podemos deduzir assim: 

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

São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 
 

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

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho).  
 

   E ainda dessa maneira: 
 

 - 4 + 5 + 8 = 17. 
 

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

P. S. Filho (São Luis IX). 

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

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

   Quem estiver nos acompanhando com a atenção 

devida, perceberá que o clima está esquentando em 

relação a esta investigação sobre a vida passada 

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

personalidade de Josué, o grande continuador de 

Moisés, sentindo e vendo com os seus próprios 

olhos e sentidos como realmente tudo aqui, neste 

episódio bíblico, vai se amoldando de maneira que 

caracteriza a indiscutível presença de Deus, e dos 

seus Emissários Celestiais, na produção destes fatos 

da Matemática Divina, da seguinte maneira: 
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“Como obedecemos a Moisés, em todas as 

coisas, assim obedeceremos a ti; tão somente 

seja contigo Jeová, teu Deus, assim como foi com 

Moisés.” 

(Josué 1:17)                                                                                
(O destaque é nosso). 

 

   Agora, vamos nos aproveitar das palavras que 

deixamos de lado um pouco antes, até mesmo para 

que o nosso médium se refizesse do seu natural 

cansaço para que pudéssemos, então, juntos, voltar 

a carga com toda a alegria, a felicidade sentida por 

qualquer cristão que se veja envolto de tamanha luz 

espiritual, especialmente quando o assunto se trata 

das vida e da luta dos seguidores de Deus do 

passado hebreu da Terra... 

  

- Numa contagem de ida, somente tomando este 

especifico versículo 17 (do capítulo 1), por meio de 

uma contagem progressiva, contigo (Josué) cairá 

sobre a palavra de # 16. 

- Numa contagem de volta, somente tomando este 

especifico versículo 17 (do capítulo 1), por meio de 

uma contagem regressiva, contigo (Josué) cairá 

sobre a palavra de # 9.  

   E temos mais: 
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- Numa contagem de ida, somente tomando este 

especifico versículo 17 (do capítulo 1), por meio de 

uma contagem progressiva, teu (Josué) cairá sobre 

a palavra de # 18. 

- Numa contagem de volta, somente tomando este 

especifico versículo 17 (do capítulo 1), por meio de 

uma contagem regressiva, teu (Josué) cairá sobre a 

palavra de # 7.  

   Tomemos de todos os elementos encontrados 

anteriormente, e adicionemos estes que acabamos 

de encontrar para que possamos definir este nosso 

tributo à Verdade do Senhor: 

   - 12 (ida) + 13 (volta) + 207 + 208 (# das 

páginas) + 1 + 17 (# do Capítulo & versículo) + 

16 + 9 + 18 + 7 (# das palavras, ida e volta: 

contigo & teu) = 498.  

   Que poderemos deduzir da seguinte maneira: 

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

São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 
 

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

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho).  
    

   E mais assim: 
 

- 8 + 9 = 17. 
 

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

P. S. Filho (São Luis IX). 

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 
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   E temos os seguintes elementos numéricos, a 

partir do resultado anterior: 4 & 9 (do # 498). 

- Temos então o # 6, devidamente convertido do 

# 9, pelos motivos que já conhecemos. 

- E uma vez ajustando este outro emblemático # 6 

(da conversão do # 9)... ao # 4... vamos ter: O 

exato ano de (19) 64 do nascimento de Vivaldo 

P. S. Filho (São Luis IX), perfeitamente integrado e 

definindo todo o esquema anterior. 
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   _____________ 

   Bem, em consideração ao nosso médium, vamos 

nos deter por aqui para que ele, exausto, não venha 

a cair sobre o seu notebook, que, embora continue 

ansioso para dar prosseguimento ao serviço pela 

sua psicografia, cremos, precisa do necessário 

descanso, sempre vitorioso quando realmente for 

merecido.   
 

   E a cada leitor amigo, deixamos o nosso próprio 

coração, pedindo ao Amigo Jesus que derrame as 

suas doces bênçãos sobre todos aqueles que já 

procuram trilhar pelo caminho do bem maior, e até 

pelos que ainda se mantém na completa ignorância 

da Vida Imortal, afinal todos somos filhos de Deus e 

necessitados do Seu Aparo e Socorro. 
 

Em tempo, em nome da Doutrina! 
 

   Como podemos ver, o nosso médium-mentor 

achou por bem e resolveu voltar ao batente, nesta 

madrugada e tarde do dia 23/08, para concluir o 

trabalho, dessa maneira oferecendo um quadro 

mais completo e mais harmonioso ao encantador 

e muito instrutivo esquema da Decodificação do 

Espiritismo, às págs. 136-141, conferindo-lhe uma 

maior autenticidade, como temos dito: por meio de 

uma concordância e de uma universalidade que, 

sem dúvida, haverão de envolver a mente e o 

coração do sincero estudante de Espiritualidade. 

André Luiz                                     

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 21/08-01/09 de 2019) 
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   Nota do médium: Como bem afirmou André, tenho 

um enorme desejo íntimo de fazer mais um pouco, mas 

devo parar por aqui, pedindo desculpas a quem 

gostaria de ver mais, então, meus amados irmãos de 

crença cristã, até breve, se o Bom Deus permitir. 
 

   Sim, eu voltei nesta madrugada para concluir o 

trabalho de psicografia para este Livro # 102, 

parecendo que de alguma maneira eu estaria evocando 

o querido André Luiz ao nosso trabalho, mas para mim 

mesmo, creio, ele já estava à espera dessa minha 

atitude (risos), seguramente de plantão. 
    

   Fica aqui, também, a recordação de que sempre que 

necessária, vamos fazendo alguma revisão gramatical 

ou arrumação visual dentro dos textos, para que o 

trabalho fique mais agradável, visto que eu não tenho 

como creditar perfeição a mim mesmo. 
    

   E, graças a Deus, tudo vai correndo bem, pelo bem 

de nossa santa causa cientifica-evangélica. 
    

   Que Oxalá seja sempre louvado. 
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________________ 

 

 

Eu sou o Caminho, a Verdade  

e a Vida. 

– Jesus (João 14,6) 

________________ 
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_________________________ 

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

verdade.” 

– Santo Agostinho                             

(354–430 d.C.) 

_________________________ 

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

O CÓDIGO SECRETO DA BÍBLIA 
 

   A coisa aconteceu por acaso. Descobriu-se 

utilizando-se técnicas de criptografia que 

acontecimentos importantes estavam presentes na 

Bíblia de forma criptografada. Passou-se então a 

investigar mais detidamente o assunto, e constatou-

se que mais e mais fatos estavam previstos de 

forma oculta na Bíblia, principalmente no TORAH, o 

Pentateuco ou os primeiros livros da Bíblia escritos 

por Moisés. O Pentágono pesquisou o assunto e 

criou-se até um programa de computador que ai 

sim revelou de forma inquestionável e 

reconhecida pelos cientistas, que de fato a Bíblia 

era um código que tinha a previsão dos 

acontecimentos futuros. 

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

 

Francisco Cândido Xavier:  

A Reencarnação de Abraão, Moisés, João Batista 

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

Allan Kardec. 

   

   _________________ 

   Baseado nessa descoberta, foi constatado com 

antecedência de mais de um ano, o assassinado do 

primeiro ministro de Israel, Yitzhak Rabin, e 

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

e de fato foi assassinado um ano depois de 

acordo com o que fora previsto no código 

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

permaneceu oculto. Agora, decifrado com ajuda do 

computador, poderá vir a revelar nosso futuro. 
 

 
 

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

 
 

   O código foi descoberto por um matemático 

israelense, que provou o fato publicando as 

provas num jornal científico de renome, e 

confirmado por matemáticos famosos no 

mundo todo. 
 

   O livro publicado sobre esse assunto é a primeira 

descrição completa de uma descoberta científica 

que pode vir a mudar o mundo, relatada por um 

repórter cético, não-religioso, que acabou fazendo 

parte da história. 
 

   O código de três mil anos de idade prevê fatos 

que aconteceram milhares de anos depois de a 

Bíblia ter sido escrita. Prevê assassinato dos dois 

Kennedy, a bomba da cidade de Oklahoma, a 

eleição de Bill Clinton - tudo desde a Segunda 

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

colisão de um cometa com Júpiter. 
 

    
 

O CÓDIGO SECRETO DO 

ESPIRITISMO 

Coube aos investigadores científicos internacionais 

averiguar a autenticidade dos códigos secretos na 

Bíblia... No Brasil, senão aos veneráveis estudiosos 

do Espiritismo, com certeza que caberá aos sérios e 

competentes acadêmicos a tarefa de dar 

notoriedade aos sagrados Códigos Secretos de 
Deus na Terceira Revelação. 

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

biblia.html    
 

   Artigo acessado da Internet pelo médium em 16/12/2016, e 
devidamente adaptado para aqui. 

_________________________ 

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

Allan Kardec e Chico Xavier 

 

 

Allan Kardec: A Reencarnação Passada de 

Francisco Cândido Xavier:                                         

O Espírito da Verdade 

O Diretor Geral das Atividades Mediúnicas de 

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

PARA MAIS UMA VEZ VIRMOS A REALÇAR TODA A PROCEDENCIA 

DIVINA DA MEDIUNIDADE DE SÃO LUIS DE FRANÇA, AGORA 

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

QUANDO PROCURAMOS, ANTES DE TUDO, DESTACAR A OBRA DO 

ESPÍRITISMO, POR ALLAN KARDEC E FRANCISCO CÂNDIDO 

XAVIER, JÁ QUE AMBAS AS PERSONAGENS SE FAZEM PRESENTES EM 

TODO O CONJUNTO DE REVELAÇÕES MATEMÁTICO-ESPIRITUAIS QUE 

ATÉ AGORA TEM SIDO DISPONIBILIZADAS PELA BONDADE DE NOSSO 

SENHOR JESUS CRISTO.  

– ANDRÉ LUIZ (ESPÍRITO) 

 

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

septenária é por causa da perfeição que se celebra nos dons 

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

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

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

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

aventurados.” 

 

– Santo Agostinho 

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

Antonio Fazendo, Lisboa, Verbo, 1974. 
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_________________ 

   Procurando fortalecer o nosso serviço de estudo mediúnico e de 

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

ao nosso encontro direto com os leitores encarnados um pouco mais 

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

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

pequeno, mas muito sugestivo extrato, que cremos será de 

grande valia para que os nossos devotados espíritas, pesquisadores 

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

motivo qualquer, não terão condições de estudar mais detidamente 

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

alta confiabilidade das palavras dos Benfeitores Espirituais 

(desencarnados e encarnados – estes últimos, em estado de 

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

reencarnação atual de São Luis de França: 

   Agora nos perguntamos: “Será realmente que esses dados 

histórico-matemáticos seriam “apenas” uma mera 

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

acaso, verdadeiramente, não existe. 

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

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

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

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

Lucas, seja ele material ou moral, sem qualquer desfavorecimento 

descabido para com outros irmãos de serviços mediúnicos ou 

mesmo a qualquer ensejo de favorecimento especial à sua própria 

personalidade espiritual, vejamos que o próprio Senhor Jesus nos 

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

   É de todo certo que muitos apressadinhos (os espíritas, 

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

verdadeiros “fiscalizadores” do Espiritismo-Experimental, bravios, 

irritadiços e arrogantes, questionando a incontestável realidade dos 

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

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

evidências matemáticas, exatamente por acreditarem que “outros 

tantos milhões de criaturas encarnadas no solo da Terra também 

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

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

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

perfeita alusão à sua condição de principal Provedor Genético 

da Sagrada Genealogia do Cristo, assunto este já muito 

bem (matematicamente) documentado na maioria das suas 

101 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 102 livros de 

inquestionável valor doutrinário para o Espiritismo, versando de 

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

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

excelentes investigadores da Reencarnação, da Mediunidade e da 

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

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

de informações filosóficas, científicas e religiosas que fazem parte 

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

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

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

 

   Por este mesmo motivo que, particularmente, nos acautelamos no 

sentido de trazer aos nossos modestos estudos o que podemos 

caracterizar como: “cruzamento de datas e acontecimentos 

matemáticos específicos” que marcaram não apenas a vida 

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

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

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

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

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

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

mesmo assunto, embora de maneira diversificada, como o exemplo 

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

Davi), num entrelaçamento aritmético assustadoramente 

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

História, facultando desse modo uma maior precisão 

numérico-circunstancial em torno da “Aritmética 

Reencarnacionista” aqui em exposição, e um mapa matemático 

perfeito indicando as suas programações reencarnatórias, mediante 

cálculos precisos, embora muito simples de serem feitos. 

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

mediúnica do nosso tarefeiro encarnado, abstração feita de sua vida 

quase apostolar, quase de insulamento e demasiadamente sofrida 

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

disposição diuturnamente, e agora na produção do presente 

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

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

para a Vida Material de meus irmãos. 

   Por outro lado, pela surpreendente semelhança do talhe facial 

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

Filho e São Luis, como apresentado nas fotografias que ilustram 

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

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

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

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

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

como ficou evidente nos registros fotográficos 

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

ficar tranqüilos em relação ao testemunho prosopográfico 

dos personagens em análise, tanto do passado quanto do 

presente (qualquer perícia mais aprofundada neste campo da 

técnica policial e criminalística deverá levar em consideração outros 

tantos aspectos de natureza Mediúnica, Médica, e forçosamente 

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

uma prova material, mesmo que circunstancial, e 

documental, particularmente em torno da “Reencarnação 

Programada da Família Real de França” do século XIII, 

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

na Obra São Luis IX”. 

    

     

   Segundo os nossos Amigos Espirituais, o saudoso médium Ranieri não 

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

Gutenberg, O pai da Imprensa. 

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

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

versão de 08/2019, em “1748 – O Antigo Testamento”. 
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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 André Luiz                                                         

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

Pelos Espíritos de André Luiz, Hernani G. Andrade 

& Canuto de Abreu 
 

    
 

   Neste trabalho memorável de pesquisa & 

mediunidade, comandado pela Falange do 

Espírito da Verdade, os nossos amigos espíritas, 

tanto quanto os aficionados pelas Revelações do Mundo 

Maior em torno do tema excitante da Reencarnação, 

estejam nas Academias do mundo ou a integrar o 

enorme contingente de irmãos que lidam com a Cultura 

e com o Saber, mesmo, apenas, e tão somente, por 

entre as quatro paredes dos movimentados Centros 
Espíritas da atualidade, encontrarão motivos de sobra 

para investigar e estudar, aprender e concluir, sobre o 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20031109_rendu_photo.html
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que está por Detrás do Véu de Isis, em relação aos 

incontáveis “SINAIS” & “CÓDIGOS” SECRETOS 

deixados pelos Espíritos do Senhor para marcar a 

VOLTA, no solo da Pátria do Cruzeiro em pleno século 

XX, do glorioso Espírito de São Luis de França, que ao 

tempo de Allan Kardec foi o Presidente Espiritual da 

“Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas”, já que se 

somando às incontáveis evidencias matemáticas e 

outras tantas de natureza fotográfica estão 

diversas mensagens espirituais de alto valor científico, 
filosófico e religioso, que, com toda a certeza, 

haverão de iluminar os corações dos seres encarnados 

que amam, verdadeiramente, o Senhor da Vida e Lhe 

dedica, fielmente, a própria existência, pela Caridade 

Moral e pela Caridade Material. 
    

   Aqui, o estudioso bem intencionado e atento, 

observará que o mundo das forças físicas, quanto o 

Universo Ilimitado, vibra e se move por meio de 

“equações” muito bem estruturadas. 
    

   Pois, é a Inteligência Suprema do Pai Celestial 

construindo e reconstruindo o Espírito, no seu esforço 

perpétuo de crescimento e evolução. 
 

Irmã Rosália (Espírito) 
 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 07 de fevereiro de 2015) 

    

   Nota do médium: A Beata Irmã Rosália Rendu (1786-
1856), trata-se da reencarnação da Rainha Isabel de 
Aragão, considerada pela Igreja Católica como a Rainha 
Santa de Portugal, além de ter sido as reencarnações de 
Isabel da Hungria e a de Isabel de Portugal. 

 

   Poderemos apreciar a sua participação na Codificação 
Espírita, pela mensagem “A caridade material e a 
caridade moral”, Capítulo XIII, item 9, de O Evangelho 
Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. 
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Santa Isabel de Aragão, ou simplesmente Veneranda, como ela é 
mais conhecida na Doutrina Espírita, trata-se do nosso segundo 

mais graduado Diretor Espiritual.  
    

   Este livro, o primeiro dos muitos que viriam a seguir 

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

que nos orientou a dividi-lo. 
 

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

SEMPRE 'GRÁTIS' EM NOSSO SITE ESPÍRITA: 

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

 

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

DE São Luis de França 
 

      Este precioso e rico trabalho sobre algumas das 

Vidas Sucessivas do Espírito de São Luis IX está 

disseminado em várias obras mediúnicas (virtuais) 

por nosso intermédio, configurando-se num serviço 

espiritual da mais elevada moral, pois os Espíritos 

da Vida Maior que nos dirigem as faculdades 

mediúnicas são os mesmos que orientaram os 

trabalhos gloriosos de Allan Kardec, na França do 

século XIX, quanto os do inesquecível médium 

Francisco Cândido Xavier, em Pedro Leopoldo e 

Uberaba, Minas Gerais, no Brasil. 
    

   Realmente, não tenho como expressar a minha 

grande alegria e estupefação ao me deparar com 

estas informações em meados do mês de outubro 

(10) de 2013, visto que para mim tudo isto vinha 

do Mais Alto e de encontro direto ao meu próprio 

coração, que até então se detinha apenas e tão 

somente no acolhimento das mensagens cientificas, 

filosóficas e morais que já vinha do Mais Além, mas 

que de alguma maneira deixavam-me ansioso por 

‘um algo mais’ que eu não sabia precisar, quando 

então, para a minha surpresa, passei a receber dos 

meus Benfeitores Espirituais a sugestão de começar 

a psicografar algo que se referia a mim mesmo, ou 

antes, a muitas de minhas existências passadas, 

como se a partir daí eu fosse começar a desenvolver 

todo um novo esquema de trabalho psíquico acerca 

da minha reencarnação e que fatalmente haveria de 

envolver a atenção dos espíritas e espiritualistas 

pelas evidentes comprovações (matemáticas) a 
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respeito deste empolgante tema, ou seja, o da 

atual VOLTA de São Luis IX, eu mesmo!...  
 

   Para mim, desde então, tudo tem se transfigurado 

em indescritível deleite espiritual, já que em cada 

novo esforço de Decodificação do Espiritismo 

fico com a certeza de que Deus tem me dado muito 

mais bênçãos do que eu tenho merecido, e assim 

vou tentando fazer o meu melhor dentro do que 

tem me vindo dos Agentes da Luz.  

________________ 
 

   
 

No seu livro "VIDA PRETÉRITA E FUTURA", o conceituado 
psiquiatra, professor, e cientista indiano, Dr. Emendra N. Banerjee 

(PhD), apresenta um impressionante caso de reencarnação comprovada 
onde uma única pessoa (Alan Lee) se lembra de ter 

vivido dezesseis (16) vidas passadas, tudo muito bem documentado 
cientificamente. 

________________ 
 

Vivaldo P. S. Filho 
(o médium, a reencarnação de                                                     

São Luis de França) 
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A REENCARNAÇÃO PROGRAMADA DE  

SÃO LUIS DE FRANÇA 

 

       
 

   Num trabalho psicográfico precioso e exaustivo, 

“SÃO LUIS IX – O APÓSTOLO ESPIRITUAL DA 

CODIFICAÇÃO ESPÍRITA”: apresentado em TRÊS 

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

pág.), que se prolongou pelo período aproximado de 

quinzes (15) meses consecutivos, quase que 

ininterruptos, pelo fato mesmo do nosso sensitivo 

encarnado ter se empenhado à sua tarefa até nas 

noites e nas madrugadas em que os Autores 

Espirituais lhe transmitia orientações, conselhos e 

instruções de elevado valor histórico, científico e 

moral à Luz do Consolador Prometido, quando o 

querido tarefeiro Vivaldo P. S. Filho descortinou 

para o Mundo dos mortais algumas das suas vidas 

passadas, amealhadas com informações precisas e 

mediante um acervo incontável de provas 

matemáticas (e imagens fotográficas!) somente 

acessíveis às mentalidades sinceramente devotadas 

às ocorrências de natureza reencarnacionista, 
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mediante uma lúcida, quão sólida, compreensão das 

Obras de Allan Kardec & Francisco C. Xavier, por 

meio do estudo e da reflexão, da análise e da 

observação atenta de que todos nós, encarnados e 

desencarnados, nos movemos e nos manifestamos 

segundo a Vontade Suprema do Criador, de maneira 

invariavelmente Diversa e Múltipla. 

   A obra, magnânima por si só, com um total de 

737 páginas, fruto do labor de várias Entidades 

Luminosas da Vida Mais Alta, intercala conceitos 

científicos da Mecânica Reencarnatória com 

inúmeras mensagens carregadas ora de 

simplicidade, ora de eloqüência e ora de puro vigor 

Espiritual, todas encantadoras (de Allan Kardec, 

Cárita, Lady Di, Indira Gandhi, Lavoisier, Neio Lúcio, 

Emmanuel, Eurípedes Barsanulfo, José Herculano 

Pires, Inácio Ferreira, Bezerra de Menezes, 

Veneranda, Maria Santíssima, Jesus Cristo, dentre 

outros Mensageiros Celestes), e impregnadas da 

palavra sempre luminosa do Evangelho de Nosso 

Senhor. 

   É certo que não temos aqui um romance histórico 

com episódios marcantes da vida passional dos seus 

principais personagens: Rei Luis IX de França, 

Rainha Branca de Castela, Rainha Margarida de 

Provença e Princesa Margarida de França, porém 

um compêndio verdadeiramente enciclopédico que 

traz em seu conjunto, pelo esforço das Magnânimas 

Entidades da Luz, o que podemos denominar, 

conceitualmente, de: “Os Arquivos Vivos 
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da Monarquia Divina”, facultando aos amigos 

do solo planetário compreender, um tanto mais, que 

tanto na Terra quanto no Infinito Céu de Deus o 

destino da ALMA Imortal estará sempre atrelado às 

ocorrências de ordem moral, psíquica, cultural, 

comunitária e social, mediante a palavra sempre 

luminosa do Profeta de Nazaré, de que: HÁ 

VÁRIAS MORADAS NA CASA DE DEUS. 

   O amigo leitor encontrará aqui um conjunto 

impressionante de dados reencarnatórios por meio 

de precisos fatos e evidências numéricas, 

literárias & editoriais que aparecem de maneira 

conseqüente & universal, sempre lógicas e 

embasado no que existe de mais respeitável no 

mundo científico da Terra no que se refere ao tema 

da Reencarnação, a exemplo das magníficas obras 

dos conceituados pesquisadores: Dr. Hemendra 

Nath Banerjee (Índia), Dr. Ian Stevenson 

(U.S.A.), e do Prof. Dr. Hernani G. Andrade 

(Brasil), embora a sua/nossa base doutrinária esteja 

totalmente ajustada ao que foi produzido por Allan 

Kardec & Chico Xavier, quanto pela Bíblia Sagrada, 

cabendo a cada um tirar as suas conclusões após 

um estudo dedicado e atento no acervo que 

estamos apresentando, aliás, como recomenda a 

própria Doutrina dos Imortais.  
  

Espírito André Luiz 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

Salvador/BA, 07 de fevereiro de 2015                                    

– Atualizado em: 13/08/2019. 
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   Nota do médium: Para uma compreensão total do 

assunto que os Espíritos Amigos nos apresentam, será 

imprescindível que o estudante de Espiritismo também 

se reporte ao nosso Livro # 5: "Reencarnação 

Programada & Múltipla na Obra “São Luis IX" (269 

pág.), assim como nos demais livros (virtuais) de nossa 

modesta lavra mediúnica. 
 

 
    

   Pois nunca será demais recordarmos das sábias 

advertências do Codificador do Espiritismo, para que 

antes que fizéssemos algum juízo de valor sobre 

determinado assunto ou alguma específica obra, que 

traga alguma nova revelação ou algum conceito novo, 

nos debruçássemos sobre o seu conteúdo de maneira 

profunda e respeitosa, para que não viéssemos a 
incorrer num grande atestado de ignorância pessoal e 

completo desrespeito ao bom senso científico.  
 

   E como bons espíritas que somos, ou pelo menos 

desejamos ser, precisamos ter cautela e atenção para 

com as coisas graves da Vida Maior, tenham elas 
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sido produzidas por nós mesmos ou pelos demais 

companheiros do Espiritismo. 
 

   

                      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 é nosso. 

OS ARQUIVOS (EM E-BOOKS) DOS TRÊS (3) VOLUMES ESTÃO 

DISPONÍVEIS PARA OS INTERESSADOS: INTEIRAMENTE “GRATIS”! 

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

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

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


         Livro # 102: “1748 – O Antigo Testamento” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book: 
2019 

169 

 

   

O médium e pesquisador baiano Vivaldo P. S. Filho apresenta uma bela série com  

mais de 90 obras psicográficas, em E-BOOKS: Completamente: Grátis!! 

Numa série de comoventes e inspiradoras Mensagens 

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

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

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

consolam, esclarecem e animam os corações humanos, 

sempre desejosos que se encontram de transmitir aos 

companheiros encarnados na Terra: mais Amor e mais 

Carinho, mais Educação e mais Orientação, com palavras 

carregadas não somente de grandes verdades, mas, acima 

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

que já se identificam com as formosas promessas de              

Paz e Caridade de Jesus de Nazaré.                                                

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

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

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

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

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

lavra mediúnica de:  

Francisco Cândido Xavier 
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BY A FALANGE DA VERDADE 

 

     

Meus irmãos, para os Espíritos desencarnados sempre 

é um grande motivo de alegria poder ver como os 

encarnados vão enfrentando, com coragem, as suas 

obrigações no bem de cada dia, porque o tributo 

maior da Alma Imortal que podemos dedicar ao Senhor 

da Vida sempre foi, e sempre será, a beleza da 

Caridade (Amor), que ilumina os nossos caminhos 

desde as entranhas do nosso próprio coração.  

Dediquemo-nos à paz na Terra pela bênção da 

assistência aos sofredores, como diria o Chico. 

Hernani G. Andrade (Espírito)                                            

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                      
(Salvador/BA, 22 de agosto de 2019) 

BY ANDRÉ LUIZ/A FALANGE DA VERDADE                                                        

SEM FINS LUCRATIVOS – 22/08/2019. Ampliado & Rev.: 01/09/2019. 


