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São Luís IX 

O APÓSTOLO ESPIRITUAL DA CODIFICAÇÃO ESPÍRITA 

(Copyright by Vivaldo P. S. Filho – 03/03/2015) 

Em Memória dos 17 mortos e 20 feridos nos atentados de Paris, 

entre os dias 07 e 09 de janeiro de 2015. 

 

 

  

TRABALHO MEDIÚNICO, PSICOGRAFADO PELO MÉDIUM BAIANO  
VIVALDO P. S. FILHO (COM O AUXÍLIO DA INTUIÇÃO, 

CLARIVIDÊNCIA, CLARIAUDIÊNCIA E PSICOMETRIA), REALIZADO 
PELOS ESPÍRITOS SUPERIORES EM HOMENAGEM À OBRA “SEARA 

DOS MÉDIUNS” DE EMMANUEL/FRANCISCO C. XAVIER, QUE TEVE A 
SUA PRIMEIRA EDIÇÃO IMPRESSA NO BRASIL EM 1961 E A “OBRAS 
PÓSTUMAS” DE ALLAN KARDEC, QUE TEVE A SUA PRIMEIRA EDIÇÃO 

FRANCESA LANÇADA EM PARIS NO ANO DE 1890. 

 
* * * 

 

“A paixão excessiva leva o Homem ao fanatismo. A melhor maneira para 
resolvermos os nossos conflitos de lucidez, perante a vida pulsante à nossa volta, 
é consultarmos a própria consciência sob a luz sempre esclarecida da sabedoria, 

do amor e da ciência”.  
 

(Espírito J. Herculano Pires/Vivaldo P. S. Filho – 24 de outubro de 2013 
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Diretores Espirituais 
do Médium Vivaldo P. S. Filho 

 
 

Veneranda (Santa Isabel de Aragão) 
Francisco Cândido Xavier 

Elizabeth d´Espérance 
Adolfo Bezerra de Menezes 

André Luiz (pseudônimo do Dr. Carlos Chagas) 
Cárita (pseudônimo de Santa Irene de Atenas) 

São Paulo (Apóstolo) 
Emmanuel 

Santa Clara de Assis 

 

 
 

 
      Século XIII               1972                  1973   

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

 

Esta obra é dedicada a todos os Espíritas da Terra que, mediante o 
serviço gigantesco de reforma intima, tem convertido as suas imensas 

dores e as suas próprias lágrimas em jóias preciosas de amor do Coração 
compassivo de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

 
E, em particular, à querida Maria Isaura C. Cabral que, assim tal qual 
na personalidade reencarnatória da rainha Branca de Castela ao tempo 

de seu consorte Luis VIII de França, me colocou nesta atual encarnação, 
mais uma vez, como a minha benfeitora mãezinha, nos braços 

acolhedores de Jesus Cristo, agora pelas bênçãos da   
Doutrina Espírita. 

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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Créditos das Fotos da Capa: 

Vivaldo P. S. Filho 

(Coleção particular do autor) 

 

São Luis IX de França 

(http://santossanctorum.blogspot.com.br/2010/09/sao-luis-de-franca.html) 

 

 

As demais imagens apresentadas neste livro espiritual, foram capturadas 

em fontes diversas da Internet.  

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.  

Agradecemos também ao Flaming Star Fan Club of Norway 

(www.flamingstar.no) por nos ter autorizado o uso de algumas das fotos de 

Elvis Presley, do seu imenso acervo. 

Também o nosso carinho especial ao querido Erik Lorentzen 

(www.elvisfiles.no) pela mesma gentileza. 

O nosso afetuoso abraço de agradecimento ao sempre amigo Arne Metzner 

(Norway). 

 

 

 

 

 

http://santossanctorum.blogspot.com.br/2010/09/sao-luis-de-franca.html
http://www.flamingstar.no/
http://www.elvisfiles.no/
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Prefácio do Volume 3   

“São Luis IX” – A Saga Espiritual Continua! 

O Triunfo do Amor! 

 
   Finalmente, estamos aqui, neste ano de comemoração pela 

passagem do terceiro (3º.) aniversário das tarefas psicográficas de 
Vivaldo P. S. Filho, iniciadas em junho de 2012, concluindo mais 
esta nossa humilde tarefa doutrinária pelo Espiritismo-Evangélico, 

consagrando a cada um de vocês o nosso mais sincero carinho e a 
nossa mais venerável gratidão, não somente pela delicadeza em 
nos suportar a presença imperfeita no decorrer de seus inúmeros 

dias, semanas, e, talvez, meses, de estudo e reflexão, análise e 
observação, dos incontáveis fatos matemáticos apresentados nesta 
obra, verdadeiramente, de Deus, que, indiscutivelmente, celebra 
não somente a VOLTA, ao bendito solo da Terra material, do 
querido Apóstolo do Senhor Jesus Cristo, São Luis de França, 
como o soberano TRIUNFO DA VERDADE E DO AMOR! 
 

   Temos a nossa frente um enorme serviço a cumprir. 

   Cada um de nós, enquanto encarnado ou desencarnado, fomos 

chamados à Vinha do Senhor, e não podemos dá para trás. 

   Se realmente desejamos ser felizes, desde hoje, e logo mais a 

frente, quando partimos para a Vida Mais Alta, precisamos 

cumprir os nossos compromissos com o Cristo, não apenas 

promovendo a nossa “reforma moral”, toda particular, mas, e em 

especial, difundindo e divulgando ao mundo inteiro a benção da 

Boa Nova, em provas e testemunhos de fidelidade, de 

generosidade, de desprendimento, e, acima de tudo, de muita 

Caridade. 

   Pois, como verdadeiros espíritas que somos, não podemos nos 

esquecer de que: “FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO 

ALGUMA!” 

Veneranda (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (Médium) 
(Salvador/BA, 20 de junho de 2015) 
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   Nota do médium: Aqueles que desejarem dar continuidade a esse 

intrigante estudo sobre as Reencarnações Programadas & Múltiplas do 
Espírito São Luis, deverão naturalmente se reportar às demais obras de 

nossa lavra mediúnica, pois, segundo já pudemos compreender, os 
nosso Amigos Espirituais traçaram, em cada uma delas, um verdadeiro 
colar de elementos doutrinários e mediúnicos, que, sem dúvida, fazem a 

complementação desse serviço de agora, e que se encerra neste novo 
volume 3. 

 
   Para mim mesmo, pessoalmente, o que me realiza é o fato de eu ter 
podido concluir essa obra imensa, carregada de elementos matemáticos 

preciosos para a compreensão definitiva de que, sim, a Reencarnação 
Programada de São Luis IX aconteceu no passado, está acontecendo 
agora, e de maneira singularmente Múltipla. 

 
   Como dizia Kardec, para julgarmos algo, precisamos lhe estudar a 

fundo, sem precipitação e sem qualquer sentimento de despeito, por 
não termos sido nós os próprios “descobridores” da obra em análise, 
seja algum mistério da Natureza Material, ou, particularmente, algum 

mistério da Natureza Espiritual, como cabe a todos os leais adeptos do 
Espiritismo-Ciência. 

 
   A humildade deverá prevalecer sempre, antes de qualquer sentimento 
de vaidade e egoísmo, e pretensão a qualquer superioridade, da cátedra 

ou do altar, embora esses sejam dois elementos muito respeitáveis da 
vida cultural e religiosa da humanidade terrena, mas também muito 
passageiros diante da Vida Perfeita de Deus, que venhamos a trazer 

ainda em nossa própria intimidade espiritual, e, invariavelmente, 
seguindo a recomendação de Jesus Cristo: “A cada um será dado 

segundo as suas obras.” 
 

 
    
   Precisamos, sim, sermos generosos uns para com os outros. 
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Mais Algumas PÁLAVRAS  

 

______________________________________________ 

 

Pelos Espíritos HERNANI G. ANDRADE & RAFAEL A. RANIERI 

UM CASO COMPROVADO 

DE REENCARNAÇÃO 

Com base na obra de Alexandre Aksacof, “Um Caso de Desmaterialização”. 
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   Temos aqui um trabalho profundamente religioso e 

maravilhosamente filosófico! 

   As páginas sagradas do Evangelho do Cristo são o nosso maior 

testemunho de autenticidade: 

   “Não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra 

com um vaso ou a coloque sob uma cama; mas a põe sobre o 

candeeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz; porque não 

há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto 

que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente”. (São 

Lucas, cap. VIII, v. 16, 17 – O Evangelho Segundo o Espiritismo, 

capítulo XXIV, item 2, Não coloqueis a candeia sob o alqueire). 

   Entretando, já quase ao final do nosso estudo em torno desse tema 

maravilhoso da Reencarnação, segundo o entendimento na Doutrina 

dos Espíritos, vejamos como estamos, também, conectados com as 

obras clássicas da Terceira Revelação, aqui, particularmente, no que 

se refere aos apontamentos do eminente pesquisador russo 

Alexandre Aksacof, que, mesmo de forma incosnciente, já compunha 

a sua literatura espiritualista de conformidade com os ditames da 

Falange do Espírito de Verdade. 

   Não nos alongaremos mais em outras provas matemáticas em 

outras tantas obras de cunho espírita, por já estarmos 

suficientimente satisfeitos com a tarefa até aqui encetada, 

muito embora o nosso desejo pessoal seria o de soterrar o Plano 

Material com uma avalancha gigantesca de outras tantas 

manifestações do Mundo Espiritual Superior, em relação a muito bem 

articulada Reencarnação Programada do rei São Luis de França, o 

nosso estimado confrade Vivaldo P. S. Filho. 

   Pois bem, nos deteremos tão somente na obra preciosa “UM CASO 

DE DESMATERIALIZAÇÃO” (da 5ª. edição, FEB, 2006), a qual 

pertence ao médium, quando o sábio estudioso Alexandre Aksacof, no 

seu capítulo V (exatamente a inicial do nome VIVALDO), sinaliza 

com três testemunhos, em páginas distintas (124, 126 e a 129), 

sobre as aparições materializadas do Espírito de Katie King. 

   Iniciaremos a nossa exposição pelos respectivos números de 

páginas, embora a última testemunha (página 129), já podemos 

adiantar, tenha sido o principe Emile de Sayn Wittgenstein, que como 



     Livro # 8: “SÃO LUIS IX – Vol. 3” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
9 

Ed. e-book:  
2015. 

já é do nosso conhecimento (no capítulo assinado por Clóvis 

Tavares), fora uma das reencarnações de Vivaldo Filho/São Luis IX. 

- Página 124: Seria 1 + 2 + 4 = 7. O mês  de julho (7) de 

nascimento de Vivaldo Filho. 

- Página 126: Seria 1 + 2 + 6 = 9. O mês de setembro (9), do ano 

de 2012,  no qual Vivaldo Filho encerrou a sua primeira obra 

psicográfica (ainda inédita) “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, em 

homenagem ao “VOLTEI”, pelo Espírito Irmão Jacob (Chico 

Xavier/FEB). 

- Página: 129: Seria 1 + 2 + 9 = 12. O exato ano (2012) em que 

Vivaldo Filho (o exato personagem dessa página, o Príncipe E. de 

Sayn Wittgenstein) dá início a sua tarefa na psicografia mediúnica, 

dando possibilidade, no ano de 2013, à produção da obra sobre as 

suas impressionantes Reencarnações Programadas, “SÃO LUIS IX – 

O Apóstolo Espiritual da Codificação Espírita”. 

PRIMEIRO EXTRATO 

Na página 124: Testemunho do Dr. Sexton 

   “Durante alguns anos, O Dr. Sexton, professor muito conhecido, 

assinalava-se pela sua hostilidade ao Espiritismo, a seus princípios e 

fenômenos. Era materialista e negava a existencia de uma vida 

futura. Combatia, em conferências públicas, a doutrina espírita. Após 

quinze anos de ceptcismo, durante os quais, entretanto, não 

desdenhava fazer investigações, ele acabou por achar provas que 

modificaram a sua maneira de ver, e teve de inclinar-se diante da 

evidencia”. 

   Nota: Vejamos que logo no primeiro paragrafo dessa primera 

página, das que capturamos para formular o nosso estudo final, faz 

uma perfeita representação do que o nosso estimado médium Vivaldo 

haverá de enfretar, diante dos detratores gratuitos que, infelizmente, 

mesmo a frente de tantas provas materiais, curtidas a partir de 

referencias tão sérias quanto idôneas. 

   Mas com afirmou o próprio Espírito de Katie King nessa especifica 

reunião espírita, a qual se reporta essa página 124: “Meu caro Dr. 

Sexton. Estou satisfeita por me terdes questionado”.  

   De nossa parte, reconhecemos que todo questionamento sério e 

sincero são sempre de valor inapreciável ao serviço da Ciência. 
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A médium Florence Cook & o Espírito Katie King 

 

Espírito Katie King 

Ambas estudadas criteriosamente pelo eminente cientista inglês Sir William 

Crooks (Físico e Químico de renome internacional), na segunda metade do 

século XIX. 
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SEGUNDO EXTRATO 

Na página 126: Testemunho do Dr. Gully 

   “Quando lhe tiro uma grande força, ele fica sem nenhuma, e, se 

um de vós a agarrasse pela cintura, procurando erguê-la, isso 

poderia causar a sua morte súbita; ela seria sufocada. Posso reunir-

me à minha médium ou formar-me fora do seu corpo facilmente, 

mas, compreendei bem que eu não sou ela, e tão pouco o seu duplo; 

eu sou sempre eu mesma”. (O grifo é nosso). 

   Nota: Nesse  ponto das anotações do eminente Dr. Gully, citada à 

página 128, podemos ver, de maneira inconfudível, como os fatos 

narrados aqui se encadeiam com o quadro de apresentações no qual 

está inserido o trabalho de nosso médium. 

   Neste testemunho, concentra-se o Espírito de Katy King em afirmar 

que é ela mesma que se manifesta, e não outras manifestações do 

psiquismo da médium Florence Cook, como poderiam cogitar os 

participantes da reunião, apesar de muito bem intencionados. 

   E aqui, por nossa vez, temos insistido de que somos sempre nós 

mesmos, os Espíritos desencarnados, que nos manifestamos por 

intermédio da mediunidade do caro Vivaldo Filho, nas respectivas 

personalidades espirituais com às quais vivemos outrora. 

   É certo, que muitos companheiros de doutrina espírita, por não 

estarem devidadente preparados culturalmente em torno dos 

assustos pertinentes à Mediunidade, seus mecanismos variados e 

transcendentes, com particulrismos naturais para cada médium, 

tomarão a dianteira no sentido de desqualificar o nosso humilde 

tarefeiro, o confundindo com algum caso de esquizofrenia. 

   Mas para estes, a nossa resposta será sempre: Estudem, meditem  

e comparem tudo. E não se precipitem! 

   Rogando a cada um, em particular, que meditem mais e conversem 

menos. Pois nós, os Espíritos desencarnados, pelo menos os mais 

sérios, não costumamos perder o nosso tempo preciosissimo com 

aqueles que nada buscam no Espíritismo senão um trampolim para 

que os seus egos se manifestem aos olhos, um tanto deslumbrados, 

das pessoas simples e com pouca cultura doutrinária. 

   Esta é a nossa singela orientação de almas desencarnadas. 
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TERCEIRO EXTRATO 

Na página 129: Testemunho do Príncipe Emile de Sayn 

Wittgenstein 

   De pronto, devemos levar em consideração as duas datas que 

aparecem, tanto ao inicio como no final da exposição do principe 

Emile, quando se torna irrefutável, quão surpreendente (continuamos 

a afirmar!), OS SINAIS DE DEUS NA OBRA DO ESPIRITISMO 

EM RELAÇÃO A REENCARNAÇÃO PROGRAMADA DO ESPÍRITO 

SÃO LUIS, DIRETOR ESPIRITUAL DA SOCIEDADE ESPÍRITA DE 

PARIS, AO TEMPO DE ALLAN KARDEC, que haveria de se efetivar 

no século XX, dando continuidade ao projeto do Espírito de Verdade 

para a consolidação do Espiritismo Evangelico em terras do Brasil, 

após o retorno de Allan Kardec na personalidade singular de Francisco 

C. Xavier. 

   Vejamos 16/12/1873 (à pág. 129):  

- 1 + 6 = 7. O mês (julho) de nascimento de Vivaldo Filho (São Luis 

IX) no século XX. 

- 12: O ano (2012) em que inicia a sua tarefa na psicografia 

mediúnica. Iniciada, em verdade, no mês de março (3), mas, a rigor, 

tomada folego no mês de junho (6) do ano de 2012. Lembrando que 

o mês 3 (março de 2014) é o mês em que reencarna (Transposição 

Reencarnatória) a sua amada alma gêmea Elisabeth 

d´Esperance/Célia Lucius, como apresentado mais atrás no capítulo 

assinado pelo Espírito Clóvis Tavares. 

- 1 + 8 = 9. O mês de setembro (9) quando Vivaldo conclui a sua 

primeira obra psicográfica (ainda inédita) “MENSAGENS DE ALÉM-

TÚMULO”, em homenagem ao livro “VOLTEI”, pelo Irmão Jacob 

(Chico Xavier/FEB). 

- 7 + 3 = 10. Dessa vez, seguindo o trajeto logo acima, delineado 

com precisão cirurgica pelos Engenheiros Espirituas da Reencarnação, 

não só temos aqui (bem juntinhos!) o mês (7 – julho) de nascimento 

de Vivaldo Filho como o mês (3 – março de 2014) de nascimento de 

Elizabeth d´Espérance/Célia Lucius (que equivale também a soma do 

ano 12: 1 + 2 = 3). E na somatória dos dois número (7 + 3), 

teremos como resultado o dia 10, de nascimento de Vivaldo Filho 

(São Luis IX). 
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   Vejamos o 27/09/1874 (à pag. 135): 

- 2 + 7 = 9. Mais uma vez o mês (9) de setembro, que marca a 

conclusão (no ano de 2012) da primeira obra psicográfica de Vivaldo 

Filho, “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, em homenagem ao livro 

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

- 9: Mais uma vez o mês (9) de setembro, que marca a conclusão 

(no ano de 2012) da primeira obra psicográfica (ainda inédita) de 

Vivaldo Filho, “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, em homenagem 

ao livro “VOLTEI”, do Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB). 

- 1 + 8 = 9. Mais uma vez o mês (9) de setembro, que marca a 

conclusão (no ano de 2012) da primeira obra psicografica de Vivaldo 

Filho, “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, em homenagem ao livro 

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

- 7 e 4. Temos aqui dois números que representam muito bem o 

mês (7) de nascimento de Vivaldo Filho/São Luis IX, e o mês (4) de 

nascimento de Chico Xavier/Allan Kardec, ambos no século XX. 

   Lembrando-nos ainda, como muito bem descrito pelo nosso querido 

companheiro desencarnado Prof. Clóvis Tavares, o ano de 2011 (isso 

se fizermos a soma de 7 + 4 = 11), foi o exato ano em que o nosso 

Vivaldo recebeu pela sua mediunidade a sua primeira mensagem 

psicográfica, esta de Autoria Espiritual da Mensageira Elisabeth 

d´Espérance, a sua eterna alma gêmea, com o título extremamente 

sugestivo de “MISSÃO URGENTE”, como inserida posteriormente, 

no capítulo 1, da obra “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, em 

homenagem ao livro “VOLTEI”, do Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB). 

   E finalmente: 1 + 1 = 2. O exato dia de nascimento de Chico 

Xavier, o seu mais graduado Diretor Espiritual. 

   E é ela mesma, Elizabeth d´Espérance, o ponto central desse 

estudo formidável de Aksacof (capítulos II, III e IV), que por seus 

fluidos radiantes, de mulher de excepcionais faculdades mediúnicas, 

apresenta um estudo minucioso em forma de depoimentos, a cerca 

de UM CASO DE DESMATERIALIZAÇÃO PARCIAL DO CORPO 

FÍSICO DUM MÉDIUM, configurando, assim, talvez, um dos mais 

notáveis e sublimes episódios das narrativas evangelicas já 

testemunhadas pelos homens de carne. 
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   Sim, afirmamos Evangélica, por não ter, a querida d´Espérace, 

nenhum outro pensamento senão o de glorificar o nome sagrado 

Deus, pela mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo as 

suas próprias enegias espirituais, doadas com amor e reverencia aos 

Espiritos Superiores que lhe acudiam, seja na dolorosa experiência 

pessoal, travada à sombra de intensas dores morais, ou por entre os 

maravilhosos fenômenos transcendentais com a qual era, por sua 

vez, presentiada pelos seus Amigos da Vida Maior. 

 

Elizabeth d´Espérance  

   Quanto ao conteúdo da reportagem feita pelo Príncipe Emille 

Wittgenstein, na obra de Alexandre Aksacof, para nós, que 

conhecemos a história recente de Vivaldo P. S. Filho, nada mais é que 

uma perfeita cópia do que ele mesmo vivenciou na atual 

reencarnação, quando, a partir de sua própria indole romântica e 

muito sencível, fora na Bahia o produtor cultural do Concurso de 

Beleza “Garôta Verão”, a consagrar, mesmo que intuitivamente,  às 

jovens de sua terra a sua profunda veneração à Mulher, a Mãe e a 

Companheira do Lar. 

   Um outro aspecto muito importante em relação às anotações de 

Alexandre Aksacof, a partir das reminicencias do Príncipe Emile, como 

http://www.casadamaepobre.org/wp/wp-content/uploads/2014/02/Elisabeth-dEsp%C3%A9rance.jpg
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consta desta mesma obra, UM CASO DE DESMATERIALIZAÇÃO, 

podemos ilustrar com outra surpreendente narrativa, só que agora 

pelo próprio médium Vivaldo Filho, na obra de sua lavra médiúnica 

“CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – A Revelação do Amor”, pelos 

Espíritos William Crooks, Léon Denis e Adolfo Bezerra de Menezes, 

trabalho, até esta data, ainda inédito no campo editorial espírita, 

quando ao ser questionado pela própria Benfeitora Elisabeth 

d´Espérance, que lhe fazia uma entrevista “às avessas”, como ela 

mesma afirma, já que o Mundo Espiritual Superior é que lhe 

interpelava a cerca de vários assuntos pertinentes à Doutrina Espírita 

e à sua propria faculdade mediúnica, passou a narrar de maneira 

extremamente surpreendente, mais até do que o próprio caso em sí 

mesmo, pela força moral de sua coragem diante do público, dois 

maravilhosos encontros intimos (sexualmente falando) com duas 

Pernonalidades Espirituais, muito conhecidas nos meios da Cultura 

Cinematográfica da Terra, que praticamente se corporificaram a sua 

frente, na intenção caridosa, mesmo sentimental, de lhe proporcionar 

carinho, atenção a calor “humano”, já que, ele mesmo, se via há 

mais de dois anos em completa solidão pessoal e emocional, por 

força de sua separação conjugal com Maria Francisca (Margarida de 

Provença). 

   Se de um lado (Emile) foi romântico e circunspecto, do outro, o 

narrador (Vivaldo) foi profundo e iluminado. 

   O mais, é tudo uma questão de puro bom senso. 

   Cada qual faça o seu próprio julgamento. 

   Que Deus nos conceda sempre a sua perene paz. 

 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 09 de setembro de 2014, às 01hs20min) 

   Nota do médium: Solicitamos aos nossos amigos leitores, se reportarem 

à obra de Alexandre Aksacof “UM CASO DE DESMETERIALIZAÇÃO” 

(Edição da Federação Espírita Brasileira), para que possam se inteirar do 

conteúdo total dos respectivos depoimentos do Dr. Sexton, Dr. Gully e do 

Príncipe Emile de Sayn Wittgenstein. 

   Uma análise fria do material ajudará na formação de um pensamento 

racional em torno do que nos expõe, neste capítulo, os queridos Benfeitores 

Hernani G. Andrade e Rafael A. Ranieri. 
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OS NÚMEROS SÃO DE DEUS ?! – O Sagrado, o 

Científico e o Profano 

Pelo Espíriro Hernani G. Andrade 

  

 

   Para alguns, poderá parecer estranho que um homem, assim como 

eu,  de natureza extremamente pragmática, dedicado ao estudo 

científico com todo o rigor da lógica laboratorial, e à elucidação dos 

fatos a partir de dados e ocorrencias sumamente identificadas, 

catalogadas e comparadas, possa agora voltar do Além, com a 

convicção de que sim... Existe uma mágia toda especial por detrás 

dos cálculos e das equações, dos gráficos dos sistemas, tão perfeita, 

tão sublime e tão Cristã como o mais fiel servidor da Terceira 

Revelação, que, antes de tudo, investiga cada coisa, como cada 

palavra que tenha como origem o Mundo dos Espíritos. 

   Por este motivo muito natural, o de ter me tornado, antes de mais 

nada, um defensor incondicional da Numerologia, não a pseudo-

ciência da numerologia, como considerada a Ciência dos números 

pelos homens, ditos de cultura, do mundo carnal, mas a verdadeira 

Ciência da Numerologia Espiritual, a que está subordinada aos 

cálculos e às equações metafísicas elaboradas por formidáveis 

Personalidades do Mundo Parafísico, a abarcar toda uma gama 

especialíssima de eventos maritimos, geológicos, atmosféricos, 

biológicos, bioquímicos e, muito particularmente, os de natureza 

reencarnatória. 
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   O Universo está repleto de campos, perfeitamente sincronizados 

uns aos outros, não somente pelos fluidos e pelos diversos tipos de 

energias cosmicas, todos eles, invariavelmente, estruturados em uma 

corrente perfeita, quão sublime, de equações matemáticas, em 

dimensões que o homem terreno jámais poderá executar, salvo 

quando estiver de posse do Corpo Mental, absolutamente integro, 

que lhe integra o conjunto tetradimencional de personalidades 

psicologicas, conhecidas, em seu conjunto, no meio espírita como  

perispírito. 

   Pois bem, temos notado no decorrer desse trabalho mediúnico que 

vários números tem se manifestado de maneira muito sugestiva, 

coorespondendo, assim, às nossas espectativas de atestar para os 

nossos amigos leitores, espíritas ou não espíritas, o “segredo” que 

estava encoberto por uma espécie de SINAIS CODIFICADOS, 

inseridos pelos Agentes Espirituais da Vida Superior não somente na 

obra da Codificação Espírita como, e muitíssimo particularmente, nos 

Livros Sagrados (O Novo Testamento), configurando, segundo o 

nosso modesto entendimento, no mais perfeito PROJETO 

REENCARNATÓRIO já organizado no seio do movimento Cristão, 

desde a vinda do Messias ao Plano Material, há mais de dois milênios, 

com vista não a afagar o ego desse valoroso Espírito (São Luis IX), 

mas o de providenciar para o movimento espírita do século XXI, a 

segurança e a continuidade dos Postulados Evangélicos no 

Consolador, confiando de que com a ação e a dedicação pessoal do 

Guia Espiritual de Allan Kardec ninguém poderá, em sã consciência, 

desconsiderar a figura máxima de Jesus Cristo no Espiritsmo. 

   É verdade, a tarefa é extremamente árdua, já que o nosso querido 

Vivaldo não detem nenhum título acadêmico, não tem, pelo menos 

até o presente momento, sequer, um vitem que possa consagrar à 

produção de seus próprios livros mediúnicos e, apesar do grande 

esforço, ainda não encontrou uma viva alma encarnada que lhe 

auxilie em suas tarefas singelas na divulgação do seu trabalho 

psicográfico. 

   Ou seja, o pobre coitado está literalmente só. 

   São os desígnios de Deus, a Sua vontade mesmo, ou se trata de 

uma terrível orquestração das sombras, em extreita simbiose com os 

seus parceiros encarnados (particularmente reencarnados no seio do 

Espiritsmo), na tentativa de desarticular o trabalho do Cristo?! 
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   Bem, essa resposta deixarei a critério de cada um, para que os 

nossos irmãos no solo planetário possam medir as suas próprias 

ações pelo metro do Divino Profeta de Nazaré, quando uns e outros 

haverão de colocar a mão na consciência (antes que seja tarde 

demais!) e formular um juízo de valor a seu próprio respeito, 

segundo a moral Espírita. 

 

   Os números mais marcantes, encontrados a partir de dados 

pessoais do médium Vivaldo Filho, são os seguintes: 

- 10 (dia de nascimento de Vivaldo): “Tudo está relacionado com a 

numerologia sagrada, pois o número de Orishás, Chefes de Legiões 

(Orishás menores), Guias e Protetores se reduz a dez. O dez é o 

número perfeito, pois representa e Eternidade e o mistério da 

Imanência de Deus. É o número do ciclo perfeito, sendo representado 

por um cículo com um ponto no centro. O ponto simboliza Deus ou a 

Unidade Infinita, o princípio de todas as coisas, o Pai de todos os 

números, e o cículo, o Universo Manifestado. (...) Dez, portanto, é o 

número sagrado da Umbanda. É o número da relação que exprime a 

fórmula simbólica de Deus e o Universo, no qual os Orishás, Guias e 

Protetores seriam as aparências múltiplas da Grande Unidade em sua 

manifestação setenária”. 

- 7 (mês de nascimento de Vivaldo): “ O número 7 (sete) até 

exotericamente reconhecido como um número sagrado: sete dias da 

criação, sete cores básicas do espéctro, sete notas musicais, sete dias 

da semana, etc. Do ponto de vista esotérico, oculto, temos ainda a 

acrescentar: sete corpos ou veículos do homem, sete planos cósmicos 

ou de manifestação, sete rondas, sete raças, sete sub-raças, sete 

criações que nos falam os livros mais secretos, sete planetas 

sagrados, sete Logos planetários, sete esquemas de evolução e, 

finalmente, sete Orishás nos seus desdobramentos de sete em sete, 

que vêm compor o quadro numérico de Guias e Protetores”. (...) 

“Sete é o número mágico e místico dos Príncipes da KaBaLa. 

Representa ainda os sete veículos da magia, as sete artes e as sete 

ciências. 

- 12 (ano 12 do século 20 – quando Vivaldo Filho inicia as suas 

tarefas na psicografia mediúnica, com a recepção da obra 

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, Espíritos Diversos, em 

homenagem ao “VOLTEI”, do Irmão Jacob, por Chico Xavier/FEB, 
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ano também muito marcante em sua vida pessoal pelo fato de no dia 

30 de junho (mês 6) ter se separado definitivamente de Maria 

Francisca – Margarida de Provença – aquela a qual fora designada 

pelo Mundo Maior para dar prosseguimento à tarefa, de ambos, no 

Espiritsmo, com a particularidade de que os dois seriam os artífices 

da NOVA GENÉTICA DO CRISTO, na Quarta Revelação Divina): 

“OS APÓSTOLOS E A MÍSTICA DO NÚMERO DOZE – O NÚMERO 

DA HUMANIDADE: A imagem de Cristo, com seus doze apóstolos, 

tem relação com a iniciação solar. Em tempos mais antigos, a 

iniciação era de caráter lunar. João batista possuia 28 seguidores (o 

número de dias do ciclo lunar). Com relação a São João Batista, a 

principal mesquita da capital síria, Umayyad abriga a suposta cabeça 

do homem que batizou Jesus Cristo. Em Cristo, seus 12 raios 

representam os 12 apóstolos. (...) Nos Mistérios Antigos, o número 

12 representava uma somatória de forças especiais e símbolo da 

ordem cósmica. Os hebreus chegaram a adorar o sol, a lua, os sete 

planetas e os regentes dos 12 signos zodiacais: II Reis, 23, 5 e Jó 

38.32. (...). Para os cristãos, o 12 é símbolo daqueles que aceitaram 

a fé. Indica a totalidade do povo de Deus e de sua síntese em forma 

de patriarcas, tribos ou apóstolos; assim como seus múltiplos, como 

no caso dos 144.000 eleitos (12 x 12); e do 24 que indica a 

totalidade na ordem da comunicação, como no caso dos anciões do 

Apocalipse ou das letras do alfabeto grego escondido atrás do nome 

“Alfa e Ômega” atribuido a Cristo – a plenitude da comunicação 

divina. Verifica-se grupos de 12 deuses nas religiões de muitas das 

antigas nações, como dos caudeus, dos etruscos, dos romanos, etc. 

(...) O 12 é de suma importância na história judaica cristã. A Terra 

Prometida estava dividida em 12 tribos. Os judeus remontam sua 

linhagem aos 12 filhos do patriarca Jacó. O Apocalipse diz “Jeruzalém 

está cercada por grossa muralha, com 12 portas. Sobre as portas, há 

12 anjos. Cada anjo tem um nome escrito, o nome das 12 tribos de 

Israel”. Aos 12 anos Jesus ensina no templo. 

“Umbanda, Essa Desconhecida” (Roger Feraudy, Ed. do Conhecimento, 

5ª. edição, 2006)/”Os Signos Segundo os Evangelhos” (Benedito 

Paccanaro, Ed. Giostri, 1ª. edição, 2012). 

     

   Pelos ascendentes espirituais que trazem os números acima, 

quando temos para cada expressão numérica um quantum de 

atributos altamente espiritualizante, verificados a partir de dados 
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elaborados pelas culturas mais antigas do pensamento religioso do 

mundo, temos que levá-las todas em consideração, 

independentemente de profetizarmos este ou aquele outro grupo de 

orientação filosófica ou espiritualista. 

   Como espíritas que somos, fica claro que para nós, em particular, 

as informações de origem Cristã, assegura-nos a divina procedência 

dos fatos e dos postulados eminentemente religioso, muito embora o 

aspecto científico não seja desconsiderado das narrativas 

Evangélicas, já que por nossos estudos aqui apresentados, amiúde, 

ficou-nos muito claro a correspondência estreita entre o sagrado e o 

profano, o divino e o quadro miraculoso da Matemática 

Reencarnatória. 

   Ficamos pensando em uma maneira de encerrar os nossos 

modestos apontamentos de uma maneira diferente daquela que 

usualmente fazem os adeptos formais de qualquer causa religiosa, ao 

consagrarem suas notas de encerramento com as clássicas 

referências espiritualistas, eminentemente religiosas. 

   Pois sim, criei então um quadro sui generis na literatura espírita, a 

partir de estudos e serviços perfeitamente científicos de dois dos mais 

renomados especialistas da Reencarnação no século XX, sendo eles 

dois nomeados pelos seus colegas de profissão médica e científica, 

como “as cabeças pensantes da cultura espiritualista dentro do meio 

acadêmico”, estritamente formal.  

   São eles, os doutores Ian Stevenson e Hemendra Nath Banerjee. 

Dois psiquiatras e parapsicólogos do mais alto gabarito! 

   Prestemos bem atenção em cada detalhe de nosso estudo a seguir 

e veremos como esses dois queridos companheiros de tarefas 

científicas estavam completamente afinados com o trabalho do 

Espírito de Verdade, já que (mesmo que intuitivamente) deixaram um 

verdadeiro rastro de luz sobre os nossos estudos de agora, facultando 

ao nosso médium humílimo (Vivaldo Filho/São Luis IX) considerar-se 

um homem verdadeiramente feliz, por ter sido propiciador, por ele 

mesmo, através de sua interessantíssima faculdade mediúnica, das 

páginas que vertem do Mais Além com o objetivo de nos esclarecer a 

todos o quanto estamos muito longe de compreender, em sua 

integralidade, o conceito genérico da Reencarnação, mesmo que nos 

moldes da vida material. 
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   Falamos aqui, no decorrer desse longo trabalho, de sexualidade, 

genética e dos fluidos espirituais. Entretanto, os “números” são 

também, por si mesmo, uma especifica disciplina que não poderemos 

desconsiderar em qualquer serviço de averiguação da verdade dentro 

do esquema proposto pela reencarnação, em suas múltiplas 

variantes. 

OS SINAIS DA REENCARNAÇÃO DE SÃO LUIS IX NA 

OBRA DE IAN STEVENSON 

   

      Tomemos a sua última obra, European Cases of Reincanation 

Type (Copyright 2013), que aqui no Brasil teve o título de “Casos 

Europeus de Reencarnação”, com primeira edição em Português no 

ano de 2010, pela Editora Vida & Consciência Ltda. 

    Vamos diretamente para o seu prefácio, à página 16 (1 + 6 = 7. 

O mês – julho – de nascimento de Vivaldo Filho), quando veremos de 

maneira muito significativa o seu autor, o Dr. Sérgio Felipe de 

Oliveira, lembrar das palavras de Thomas Jefferson: 

- “a universidade deve buscar a verdade onde ela estiver”. 

   Para muitos, esse pequeno trecho do prefácio do respeitado 

estudioso brasileiro, responsável pela Disciplina optativa Medicina e 

Espiritualidade da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo, poderia soar apenas como uma referência muito natural ao 
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trabalho empreendido pelo ilustre investigador canadense, 

entretanto, para nós que estamos nos debruçando sobre esse 

trabalho de “memórias ancestrais” do querido Vivaldo Filho, sugere 

exatamente o que temos tentado passar aos nossos leitores e 

estudantes de Espiritualismo, que, sim, positivamente todos 

deverão se debruçar sobre o que aqui estamos apresentando, 

pela busca total e imparcial da verdade. 

   Agora, vejamos o que os Espíritos Superiores, pela obra do Dr. Ian 

Stevenson, nos deixou em forma de claros e inquestionáveis SINAIS 

OU CÓDIGOS CHAVES, para que pudéssemos apreender, na sua 

delicada sutileza, os quadros maravilhosos da Reencarnação 

Programada do Espírito de São Luis IX, à página 43 (4 + 3 = 7. O 

mês – julho – de nascimento de Vivaldo Filho): 

- O caso “ALESSANDRINA SAMONÀ (página 43): - A data de 

1911. Que podemos transformar em 1 + 9 + 1 + 1 = 12. Que pode 

muito bem representar o ano de 2012, quando Vivaldo conclui a sua 

primeira obra pela psicografia “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, 

em homenagem ao livro “VOLTEI”, Irmão Jacob (Chico Xavier, FEB). 

Que por outro lado marca, também, o insólito acontecimento da 

separação conjugal de Vivaldo (São Luis IX) e sua Maria Francisca 

(Margarida de Provença), quando na verdade esse ano de 2012 

deveria ser marcado como o ano chave (plugue psíquico) da 

retomada de seus compromissos espirituais junto ao Espírito de 

Verdade, tendo o querido casal pela frente um mundo novo de 

maravilhosas Revelações Espirituais, que haveriam de se materializar 

no Plano Físico por intermédio da obra mediúnica de Vivaldo Filho, 

numa vivencia fraternal, amiga e cúmplice. 

   Porém, o que mais nos surpreende é o fato de neste especifico 

capítulo (iniciado à página 43) está sendo narrado um caso muito 

interessante de retorno reencarnatório, previamente avisado pelo 

próprio Espírito que havia desencarnado e que retornaria ao seio 

da mesma família. Numa evidente conexão à obra mediúnica acima 

citada (Mensagens de Além-Túmulo), já que ambos os personagens, 

tanto a pequena garota da história real contada por Dr. Ian, quanto o 

nosso estimado médium Vivaldo, avisaram por antecipação que 

haveriam de “VOLTAR”, por meios diversos, mas literalmente em 

condições semelhantes.  

   E isso, no decorrer da Parte II que aparece de forma milagrosa, já 

à página 45 (4 + 5 = 9. O mês – setembro – em que marca a 
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finalização da obra “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, em 

homenagem ao livro “VOLTEI”, do Irmão Jacob/Chico Xavier, FEB).  

   Vejamos que a data de nascimento desse Espírito (Alessandrina 

Samonà), segundo consta dessa mesma página 45 foi 22/11/1910. 

O que para nós, poderá ser o mesmo que: 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 9 + 1 

= 17. Ou seja, o dia (10) e o mês (7 – julho) de nascimento de 

Vivaldo Filho/São Luis IX, no século XX. 

   Com isso fechamos o nosso estudo em relação aos evidentes 

SINAIS DE DEUS NA OBRA DE IAN STEVESON. 

OS SINAIS DA REENCARNAÇÃO DE SÃO LUIS IX NA 

OBRA DE HEMENDRA NATH BANERJEE 

   

   Tal qual o Prof. Banerjee, podemos assegurar, com o coração 

abrasado no mais formal testemunho das Vidas Passadas e Futuras, 

que aqui se manifesta um dos casos mais impressionantes de 

comprovação das várias reencarnações de um único Espírito, como, 

inclusive, poderemos verificar pela própria história do eminente 

pesquisador indiano, já que neste seu trabalho de inapreciável valor 

documental para a comprovação da Reencarnação, os Espíritos da 

Luz deixaram, também, A MARCA DO CRISTO, seja através de 

números cabalísticos, mágicos, históricos, metafísicos, ou seja lá 

como queiram designar tais quadros santificados de pura 

Espiritualidade. 
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   Observemos bem, que este exemplar de posse do nosso médium 

da obra impressionante “VIDA PRETÉRITA E FUTURA” (Editora 

Nordica, 1ª. edição), tem data de publicação de 1979, muito embora 

as anotações de Banerjee estejam em exata conexão com o nosso 

trabalho mediúnico de agora, no ano de 2013-14. Ou seja, o próprio 

Dr. H. N. Banerjee estava, mesmo que inconscientemente, 

totalmente dentro do esquema matemático que não somente sugere 

a volta do Espírito São Luis aos palcos da vida planetária no século 

XX, como vem dar o seu veredicto, em forma de preciosas 

anotações científicas, que referenda, por assim dizer, o que temos 

afirmado até o presente momento, de que Vivaldo P. S. Filho, o nosso 

dedicado médium, trata-se, sim, de todas estas personalidades 

reencarnatórias que ilustram ou ilustraram a História dos Homens de 

matéria carnal. 

   Comecemos a nossa apresentação, a partir do detalhe de que o Dr. 

Banerjee levou exatos 25 anos de estudos e pesquisas antes de 

trazer à lume este seu maravilhoso livro. Somando-se 2 + 5 (25) = 

7. O mês exato de nascimento de Vivaldo Filho (São Luis IX). 

   Voltemos a nossa atenção para o exato capítulo 7, no item 3 (que 

somando esses específicos números (7 + 3), teremos o 10: o dia 

exato de nascimento de Vivaldo Filho/São Luis IX):  

   - HÁ CASOS DE REENCARNAÇÃO EM QUE OS SUJEITOS 

AFIRMAM LEMBRAR DE MAIS DE UMA VIDA PASSADA? R- Sim, 

tem havido casos, transmitidos de diferentes partes do mundo, que o 

sujeito afirma lembrar mais do que de uma vida. Vocês já leram o 

estudo do caso de Allan Lee. (...). 

   Toda essa resposta é um deslumbramento para todos os nossos 

amigos e leitores que já estão convencidos da existência plural da 

vida humana, entretanto só faremos destaques dos tópicos que mais 

nos interessa, já que acreditamos que todos haverão de ir buscar 

subsidio na leitura da própria obra do Banerjee. 

   Ele dá o exemplo de Joey Verney, estudante de treze (10 e 3) 

anos de idade, em Pretória, África do sul, ao tempo do seu estudo, 

que estava certa de que tinha vivido dez vidas (temos agora aqui o 

número – 10 – que marca o dia de nascimento de Vivaldo Filho/São 

Luis IX). 



     Livro # 8: “SÃO LUIS IX – Vol. 3” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
25 

Ed. e-book:  
2015. 

   Sendo que neste mesmo capítulo 7, já na página 103, o autor 

relata um depoimento da jovem Joey que ela, em determinada 

reencarnação, fora morta por um determinado rei. Pois bem, o 

número 103, por uma pequena pirotecnia matemática, pode ser 

definido como 10 e 3. Ou seja, o mês (outubro) de nascimento e o 

mês (março) da desencarnação de Allan Kardec. 

   E a qual rei os Amigos Espirituais, pela pena abençoada do Dr. 

Banerjee, estaria querendo trazer à lembrança nesta especifica 

página 103 (ou 10 e 3)? Obviamente e seguramente: REI SÃO LUIS 

DE FRANÇA. 

  Um (Kardec) e outro (São Luis), marcados através de sinais na 

mesma página (103) de um mesmo capítulo (7) que se refere à 

comprovação de uma mesma pessoa e lembrar, de uma só vez, 

várias reencarnações passadas de um sujeito.  

   Sendo que, no caso de nosso singelo pupilo Vivaldo Filho, nós, seus 

abnegados Protetores e Amigos Espirituais, é que estamos lhe 

fornecendo não somente evidencias, mas provas históricas e 

doutrinárias, muito bem documentadas, de que ele, verdadeiramente, 

fora todas estas maravilhosas personalidades do passado remoto e 

próximo do Planeta. Sem contar, é claro, de sua própria percepção 

paranormal que lhe dá subsídios mediúnicos para comparar os 

nossos dados com as suas próprias impressões espirituais. 

   No entanto, o que pode nos impressionar ainda mais é o fato de o 

especifico capítulo 7 ter caído, nesta obra de um dos mais 

respeitáveis estudiosos da Reencarnação em todo o mundo, logo na 

página 91. Que novamente traz (9 + 1) o resultado de 10, que todos 

nós sabemos ser um número perfeito dentro da Numerologia, e um 

número divino dentro das escolas do Espiritualismo e do Ocultismo, 

de uma maneira geral. Ou seja, o dia de nascimento de Vivaldo Filho 

(São Luis IX), fechando assim o quadro precioso do dia (10) e mês 

(7) de nascimento de Vivaldo Filho (São Luis IX) nos SINAIS 

DIVINOS DA MATEMÁTICA REENCARNATÓRIA deixados pelo 

eminente médico psiquiatra e parapsicólogo renomado Dr. Hemendra 

Nath Banerjee, em colaboração com o nosso serviço de agora. 

   Que Deus salve as Américas e o povo brasileiro em particular, por 

estarmos todos dentro de suas particulares faixas vibratórias 

(espaciais), tecendo o Mundo Novo para as gerações futuras de 
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Espíritos afeiçoados ao estudo da Verdade, por amor a Deus e aos 

seus irmãos universais. 

 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Texto iniciado em 09 de setembro e concluído em 25 de outubro de 2014, às 10hs05min) 

   Nota do médium: O livro do querido pesquisador Dr. H. N. Banerjee 

(VIDA PRETÉRITA E FUTURA, 1ª. edição, 1979), só chegou às nossas mãos 

na tarde do dia 24/09/2014, quando o Espírito Hernani G. Andrade pode, 

finalmente, concluir o seu trabalho pela nossa faculdade mediúnica. 

   Curiosamente, notamos uma pequena marcação à lápis logo na primeira 

página (em branco) do livro: P. 30. D 4. Que para o bom entendedor, pode 

significar muito bem o número 7 (na soma do 3 com o 4). O mês (julho) 

de meu nascimento. 

   De qualquer modo, só relatamos isso por uma questão de consciência, 

por não termos como comprovar a data que ele chegou às minhas mãos, a 

não ser pelo reembolso postal (SEDEX) dos correios do Brasil, e, talvez, 

pelo banco de dados na internet da empresa (livraria) de São Paulo que nos 

enviou o mesmo (www.estantevirtual.com.br/pontadeestoquelivraria). 

   Vale à pena, ainda, mencionarmos o épico encontro entre o maior 

médium de todos os tempos, Chico Xavier, e um dos mais respeitados 

cientistas do mundo, estudioso atento e lúcido pesquisador da 

Reencarnação, catedrático da Universidade de Jaipur, Índia, Dr. Hemendra 

Nath Banerjee, ocorrido na residência do casal Francisco e Nena Galves, em 

28 de agosto de 1971. 

    

   Segundo consta da obra preciosa “Até Sempre Chico Xavier” (Nena 

Galves, Editora e Livraria União – São Paulo, 2008), estavam ainda 
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presentes o Dr. Hernani Guimarães Andrade, o casal Dra. Maria Júlia e Dr. 

Ney Prieto Peres, entre outros. 

   Vale a nota de que o Prof. Banerjee sumamente emocionado com as 

revelações de nosso Chico a respeito de suas visitas (em desdobramentos 

mediúnicos na companhia de Emmanuel) a reuniões fechadas, com acesso 

somente de pessoas autorizadas, pertencentes ao grupo de sábios hindus, 

se dirigiu ao médium amoroso e chamou-o Mahatma ou Buda, afirmando: 

“This is a holy man! Este é um homem santo!”. 

 

“Temos a confiança em Deus de que, num período mais ou menos curto de 

tempo, o homem da Terra haverá de se render às provas incontáveis da 

Reencarnação, oriundas das pesquisas de homens ilustres e de real valor 

cultural, convertendo todas as partículas de dúvidas e sombras que ainda 

jazem na mente do espírito encarnado em pura luz divina, a elevar o padrão 

de todas as consciências humanas para os elevados planos da 

Espiritualidade Perfeita.” 

Espírito H. N. Banerjee/Vivaldo P. S. Filho (médium)                          
(Salvador/BA, 25 de setembro de 2014, às 06hs23min) 
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Chico Xavier e Dr. Hernani G. Andrade (Encontro com Prof. Banerjee, 1971). 

 

Prof. Banerjee, Margit, Suzuko e Dr. Hernani G. Andrade no IBPP.  
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PITÁGORAS E O ESPIRITISMO – A 

Numerologia à Luz do Bom Senso! 

Pelo Espíriro Veneranda  

   Como o povo Eleito por Deus para fazer luzir no mundo inteiro as 

claridades de uma Nova Revelação, em hipótese alguma, os espírtas 

devem temer o estudo acurado, paciente e circunspecto, em torno de 

qualquer assunto, ou qualquer tema que seja de interesse coletivo, 

individual, ou mesmo pessoal, já que o Espiritismo, tal qual elaborado 

por Allan Kardec, mediante designação do Plano Superior, haveria de 

se interessar por todos os grandes enigmas que dizem respeito às 

Criaturas, de maneira particular, já que se trata de uma ferramenta 

preciosa, quão divina, para o estudo e o entendimento do Ser 

Psicológico, embora, também, venha a favorecer aos seus adeptos 

pela força mesma de sua natureza eminentemente investigativa, no 

que respeita à uma abordadem espiritual dos mecanismos naturais da 

vivencia social, comunitária, cultural e científica, dentro desse mesmo 

esquema racional e iluminado proposto pelo próprio Codificador. 

   Medo é uma pálavra que não se enquadra ao modelo Espírita de 

fazer Ciência, nem tão pouco de Espiritualidade. 

   Somos, por natureza divina, indivíduos com vocação para o estudo, 

para a análise e para a investigação, embora a nossa disposição para 

o entendimento e a reflexão esteja, invarievelmente, alicersada na 

cultura Cristã do Amor, no companheirismo e no respeito que 

devemos dedicar a todos aqueles que, de uma maneira ou de outra, 

poderão pensar diferente de nós. 

   Sejamos simples e humildes de coração. Mas busquemos a Verdade 

acima de todas a coisas. 

    Lembrando que Deus é parte integrante e principal do todo. Ele, 

sem sobra de dúvidas, está presente em tudo e em todos. Para Lhe 

observar em sua inteireza, basta movimentar-mo-nos na direção do 

Universo Total, confiando de que em cada paracela de vida humana, 

como em cada percentual de conhecimento, sempre teremos um 

coeficiente do Criador, O Deus Todo Provedor. 

   Estudemos!  

   E avancemos para o alto à luz do Cristo. 



     Livro # 8: “SÃO LUIS IX – Vol. 3” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
30 

Ed. e-book:  
2015. 

O Significado dos Números pela Numerologia 

Pitagórica 
 

   Para a Numerologia cada número possui um valor metafísico de 
grande significado, uma qualidade, mostrando características internas 

que denota aspectos do Destino da pessoa. O numerólogo Leonardo 
de Araújo explica: “a Numerologia Pitagórica estuda os números de 1 

a 9, além dos números mestres 11 e 22. Os números de 1 a 9 são 
considerados “puros” e originais, sendo chamados de “elementares” e 

portanto, mais próximos da Divindade. Os demais números são 
originados da combinação desses 9 números. Ao fazer-se a redução 

numa operação numerológica, todos os números duplos (exceto 11 e 
22) são decompostos até restar um só algarismo, que será um 

número elementar. Essa redução é uma simplificação de um método 
criado por Pitágoras para compreender a essência de um número”, 

finaliza Leonardo. 
 

   Na Numerologia Pitagórica existem 9 números, 9 forças ou 9 

vibrações cósmicas. Cada número é uma vibração cósmica diferente. 
Cada vibração tem um lado positivo e outro negativo. Todo número 

tem uma vibração própria, distinta e única, representando os 
princípios universais, através dos quais todas as coisas evoluem em 

ciclo contínuo. Fazendo-se a soma dos algarismos vai-se obter 

personalidades que se encaixam em números de 1 a 9, havendo 
ainda duas personalidades “especiais”, determinadas pelos números 

mestres 11 e 22, que são irredutíveis. Ou seja, se esses números 
surgirem no final de um cálculo não se faz a redução a um só dígito.  

 
   (Nota de Veneranda: Observemos aqui, que se formos realizar mais uma soma, 

além do quadro cientifico numerológico apresentado por Pitágoras, encontraremos 

os números: 2 – na soma de 11:1 + 1 –, e 4 – na soma de 22:2 + 2 –, 

naturalmente representando o dia (2) e o mês (4) do nascimento de Francisco C. 

Xavier. Seria isso alguma conseqüência do acaso? Obviamente, fica evidente, pelo 

menos para nós Espíritos espíritas, que o grande mestre Pitágoras não 

esquadrinhou em seu estudo todas as possibilidades da Numerologia, quando 

verificamos, pelo nosso serviço de agora, “SÃO LUIS IX – O Apóstolo Espiritual 

da Revelação Espírita, que as circunvoluções aritméticas se desenrolam ao 

infinito, particularmente no que toca aos conceitos da Moderna Física, sem 

desconsiderarmos os princípios básicos dos números mestres. Portanto, neste 

pequeno detalhe, discordamos do querido filósofo e matemático grego. 

Asseguramos que não fora uma ocorrência do acaso que Pitágoras, mais tarde 

como André Luiz, retornaria ao convívio de seu mestre, Allan Kardec (Chico Xavier), 

seja na personalidade do Dr. Demeure, ou tenha sido na experiência transitória de 

Dr. Carlos Chagas). 

 

   “Pitágoras também é conhecido como “pai da Numerologia 
moderna”, pois foi o criador da tabela que atribuiu um valor numérico 

para cada letra do alfabeto, a tabela pitagórica. Essa tabela é a base 
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do método criado hoje em dia para o estudo numerológico. Para 
Pitágoras “todas as coisas podem ser transformadas em números e 

todas as experiências da vida estão contidas nos números de 1 a 9. 

São 9 números básicos que servem para formar todos os outros. 

 

   Ele também atuou no simbolismo dos números expressando seu 

significado. Foi Pitágoras quem designou os números básicos de 1 a 9 
como princípios místicos de evolução das pessoas e das situações que 

vivenciam. Cada número representa uma área da experiência 
humana fixada nos algarismos de 1 a 9. Cada letra da tabela 

numerológica corresponde a um número, recebendo, portanto, a 
vibração dele e atraindo sua experiência. Segundo os estudos de 

Pitágoras, os números são essência física e etérea de tudo que há no 
Universo e eles trazem características próprias. 

http://www.planetaesoterico.com.br/numerologia/o-significado-dos-numeros.html 

 
   Vejamos a seguir, pela Numerologia Pitagórica, o significado 

do número 6, este representando o mês de junho (do ano de 

2012), no qual Vivaldo Filho experienciou não somente o 

desenvolvimento de sua mediunidade psicográfica, na 

recepção da obra “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por 
Espíritos Diversos, em homenagem ao “VOLTEI”, Irmão Jacob 

(Chico Xavier/FEB), como também o lamentável final de sua 
trajetória conjugal com Maria Francisca (Margarida de 

Provença), e ainda o significado do número 9, este 

representando o mês de setembro, quando o nosso Vivaldo 

Filho conclui a recepção mediúnica de sua primeira obra pela 
psicografia, propriamente dita.  

   A fonte na internet é a mesma acima: 

 

O NÚMERO 6 
 

Simbologia: 

 

Número 6 Liberdade e Sensibilidade. 

Símbolo: dois triângulos opostos. 

Planeta: Vênus 

Cor: todas as nuances de azul. 

Elemento: ar. 

Metal: cobre. 

Pedras: esmeralda, safira e turquesa. 

Perfume/aroma: canela. 
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Profissões: médico, enfermeiro, músico, funcionário público, dona-de-

casa, decorador de interiores, cozinheiro ou professor. 

 

   O que concilia. Harmonia, equilíbrio, verdade e justiça. O seis 

sintetiza as responsabilidades sociais e familiares. O seis emana 

vibrações artísticas e domésticas. Representa a busca de um lar, uma 

família e uma entrega a sua comunidade. Este número representa a 

responsabilidade para com os demais, a sociedade e a família. 

 

   Este número caracteriza pessoas responsáveis, simpáticas, 

amáveis, artistas, criativas, equilibradas, humanitárias, 

compreensivas, honestas e fiéis. São pessoas intelectuais, 

imaginativas e sempre estão procurando ser perfeccionistas. São 

atenciosos com a família, nas relações amorosas e adoram ter 

responsabilidade. Deseja casar-se, ter um companheiro, uma família. 

Emanam vibrações artísticas e domésticas. Buscam um lar feliz e o 

sentir-se útil a uma comunidade. A pessoa de personalidade 6 é 

passional e humanista. Com uma grande necessidade de ajudar os 

outros, ela pode até se sacrificar pelos que ama. Carinhosa, 

compreensiva, meiga, responsável. Meiga, querida por todos e muito 

apegada à família. Adora a companhia dos pais, dos avós, ter amigos 

e receber visitas. 

 

   Desde pequena, já se mostra uma excelente anfitriã. E para isso, 

faz questão de uma casa bonita e confortável. Solidária, empresta ou 

dá, com prazer. Sensível, em um ambiente mais tenso, pode se 

deprimir e chorar. Normalmente tolerante, torna-se muito teimosa 

quando contrariada. Movida a elogios, precisa do seu apoio e 

incentivo. É ativa, inquieta, pensa rápido e gosta de variedade. Não 

gosta de rotina, prefere tudo o que é novo. Assume mil 

responsabilidades ao mesmo tempo. E apesar de sobrecarregada, 

saberá dar conta de tudo. Sem reclamar ou pedir ajuda 

 

   Sexualmente, aparentemente é passiva mas procura agradar 

sempre o parceiro. Pode se tornar dominadora e possessiva se sentir-

se insegura em relação aos seus sentimentos. 
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Dica: Valorize sua capacidade de ser solidário, de partilhar, mas não 

deixe de lhe apontar os limites. 

 

Características positivas: espírito conciliador, generosidade, 

estabilidade, idealismo, preocupação com o lar, a comunidade, 

companheirismo, equilíbrio, justiça. 

 

Características negativas: acomodação, espírito de mártir, 

complicações no casamento, cobranças excessivas, ciúmes, 

ressentimento, dificuldade em aceitar a realidade. 

 

Missão a cumprir: aprender a aceitar as coisas como são. Cuidar da 

relação sem ciúmes, buscar o equilíbrio antes da perfeição. 

 

O NÚMERO 9 
 

Simbologia: 

 

Número 9 Inspiração 

Símbolo: três triângulos. 

Planeta: Marte 

Cores: vermelho e branco. 

Elemento: ar. 

Metal: ferro. 

Pedras: granada e ágata. 

Perfume/aroma: mel. 

Profissões: médico, enfermeiro, advogado, escritor, ator, dançarino, 

ou realizando trabalhos com a comunidade e filantrópicos. 

 

   O número 9 é o final de um ciclo e começo de outro. Este número 

está associado ao altruísmo, à fraternidade e espiritualidade. O que 

compreende. Palavra chave: Realização, universalidade, abnegação, 

compaixão. O nove representa a realização total do homem com 

todas as suas aspirações atendidas e seus desejos satisfeitos. Ele é 

capaz de dedicar-se ao amor universal, incondicional por tudo e por 

todos. Busca a perfeição. Este número representa a mais alta forma 

do amor universal. É o número da grande sabedoria e poder 
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espiritual, já que contém a experiência de todos os números 

anteriores. Representa a plenitude espiritual. Associa-se à totalidade 

e à conclusão. 

 

   Este número caracteriza pessoas humanitárias, criativas, solidárias, 

artistas, com feição para a escrita, românticas, animadas, simpáticas, 

persistentes, generosas e sentimentalistas. Contudo, também são 

possessivas, têm uma excessiva adoração pela sua pessoa e são 

consumistas desmedidas. São pessoas que se preocupam com outras 

pessoas e seus direitos. Possuem muitos talentos, fazem de tudo 

para alcançar seus objetivos, mas nunca tiram vantagem de seu 

sucesso. Otimista, carismática e cheia de vitalidade, a pessoa de 

personalidade 9 aparenta ter gênio forte, mas na verdade é muito 

compreensiva e generosa. Elogia tudo que é bem feito, mas não 

esconde o que sente quanto à incompetência ou preguiça. 

 

   Tida como a grande irmã da humanidade, percebe, como ninguém, 

as necessidades do outro e está sempre pronta a ajudar. 

Comunicativa, vive rodeada de amigos. Mas não tem muito critério 

para escolhê-los, o que pode lhe trazer algumas decepções. Com os 

menores, assume funções de conselheira e protetora. Todos esperam 

muito de você. É tolerante e compreensível. Mas em compensação é 

um pouco indelicada. Precisa de espaço, adora novidades e sonha em 

descobrir o mundo. 

 

   Quando apaixonada se torna dócil e passa a ser uma grande 

amante. 

 

Dica: Deixe que ele assuma as próprias responsabilidades, 

acreditando na sua capacidade de realizá-las. E não diga nunca que 

não confia nele.  

Características positivas: amor universal, paciência, tolerância, fé, 

generosidade. 

Características negativas: sacrifício, fracasso, solidão, decepção, 

fanatismo. 
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Missão a cumprir: Ter em mente que a finalidade do ser humano é 

desenvolver o amor universal, a compreensão e a compaixão. 

    

   Vejamos agora, a partir da data de nascimento de nosso 

Vivaldo, 10 de julho (7) de 1964, para que nesse mesmo 

esquema numerólogico proposto por Pitágoras, em sua 

Numerologia Pitagórica, possamos nos inteirar do coeficiente 

de forças psicológicas (e mesmo espirituais) a que está 

atrelada a reencarnação de São Luis IX, na personalidade 

transitória de Vivaldo P. S. Filho, pelo menos em síntese, e 

dentro da relatividade a que todos os seres encarnados e 

desencarnados estão submetidos dentro das Leis Sábias de 

Evolução e Resgate, ou seja, da Lei de Causa e Efeito, ou, se 

desejarem os nossos irmãos espíritas, A Lei de Ação e Reação, 

como muito bem estudada por André Luiz (por Chico Xavier) 

na magnífica obra “Ação e Reação” (Editora da FEB). 

   Não nos esquecendo, segundo sabemos do lado de cá, de 

que o nosso amoroso Benfeitor Espiritual André Luiz 

(pseudônimo utilizado pelo Dr. Carlos Chagas) fora a 

reencarnação do grande filósofo grego Pitágoras. 

   Os números 6 e 9 não serão apresentados no esquema 

abaixo, por já terem sido estudados um pouco mais acima. 

   A fonte de nossa pesquisa continua sendo a mesma que a 

anterior: 

O NÚMERO 1 
 

Simbologia: 

 

Número 1 Individualidade e pioneirismo 

Símbolo: o ponto 

Planeta: Sol 

Cores: amarelo, laranja e dourado. 

Elemento: fogo 

Metal: ouro. 

Pedras: rubi, topázio e diamante. 

Perfume/aroma: morango. 
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Profissões: inventor, aviador, engenheiro, professor, diretor de 

empresas, ou alguma atividade no campo da eletricidade e do 

automobilismo. 

   Este é o primeiro dos números, é o início, o único, o absoluto. Está 
ligado à energia criativa, originalidade, à individualidade, ao poder, à 

masculinidade e à objetividade. Representa o ímpeto que leva à 

realização. Eu Sou! Eu faço! É a unidade, Deus; e também o Eu, a 

personalidade individual do ser humano 

Significa liderança, força e ambição. Também é o número que traz 

coragem, independência, atividades mentais e físicas, individualidade 

e realizações. O número 1 é visto como o número para principiantes. 

   As pessoas de personalidade 1 são líderes natos em tudo. Muito 
autoconfiante, tem êxito em tudo que faz. Este número caracteriza 

pessoas ambiciosas, inovadoras, pioneiras, aventureiras, 
individualistas, independentes, corajosas, determinadas, líderes, 

meigas e atenciosas mas com dificuldade em demonstrar os seus 
sentimentos. Inteligente, pioneira, honesta, adora desafios, 

novidades e vai querer ser sempre a primeira em tudo. 
Independente, ágil, desenvolve-se rapidamente. Gosta de preservar a 

intimidade e estará sempre mudando alguma coisinha de lugar no 
seu espaço. É líder de grupo. Mas também é um pouco egoísta e 

preguiçoso. Para manter um bom relacionamento com alguém desse 
número, não tente impor suas idéias, mas procure sempre 

argumentar. 

Dica: Incentive seu espírito de liderança e o gosto pelo esporte. 

Valorize cada vitória. 

Características positivas: individualidade, espírito de liderança, 
criatividade, atividade, ambição, audácia, ousadia, autoconfiança, 

positividade, pioneirismo, persistência, coragem, obstinação, 

iniciativa e independência. 

Características negativas: egocentrismo, autoritarismo, repressão, 
fracasso. O lado negativo pode levar a prepotência, preguiça, solidão, 

egocentrismo, individualismo, agressividade, inflexibilidade, orgulho e 

autoritarismo. 

Missão a cumprir: Evitar ser egoísta e autoritário. 

 

 

 



     Livro # 8: “SÃO LUIS IX – Vol. 3” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
37 

Ed. e-book:  
2015. 

O NÚMERO 4 
 

Simbologia: 

 

Número 4 Organização e prática 

Símbolo: o quadrado. 

Planeta: Saturno e Urano 

Cores: amarelo, laranja e vermelho. 

Elemento: terra 

Metal: ouro. 

Pedras: safira e topázio. 

Perfume/aroma: maçã verde. 

Profissões: empreiteiro, fazendeiro, mecânico, projetista, contador, 

político, operário de fábrica ou da construção civil. 

   O que realiza. Palavra chave: ação, estabilidade, firmeza, 
segurança e conservadorismo. O quatro é o símbolo da lei da ordem. 

Manifestação do lado racional, é representado pelo quadrado. É o 
número da terra e representa estabilidade e fidelidade. Simboliza as 

quatro estações do ano, os elementos e as pontas dos compassos.    
Este número relaciona-se com trabalho organizado e dirigido para 

massas, a preocupação com detalhes, a energia para construir e 

concretizar. Se por um lado é a limitação e a dureza, por outro 
simboliza a segurança, a estabilidade, os esforços premiados. Está 

relacionado com o mundo material, com o senso prático, a 
autodisciplina. Para construir é preciso valer-se de sua força e poder. 

Desenvolve o senso prático, a autodisciplina. A defesa das tradições, 

e um certo conformismo. 

   Este número caracteriza pessoas fortes, com boa capacidade de 

argumentação, práticas, leais, justiceiras, minuciosas e organizadas. 
Contudo, também são excessivamente sérias, pouco imaginativas e 

conflituosas. Também são honestas, capazes e perseverantes. A 

pessoa de personalidade 4 é altamente metódica e objetiva. Não 
gosta de rodeios preferindo ir direto ao assunto. Desde pequeno vai 

mostrar-se disciplinada e muito sistemática. Não terá dificuldades em 
se adaptar à rotina. É paciente e responsável. Gosta de ordem e 

regularidade. Mas é autoritária e tem tendência a criticar demais as 
coisa, querendo que tudo seja a sua maneira. Evite prometer o que 

você não puder cumprir: ela vai cobrar a promessa durante o resto 
da vida. Tem uma incrível habilidade manual. É uma especialista em 

montar e desmontar quinquilharias. E depois, fica esperando os 
elogios por suas criações. É extremamente organizada. Muito 

exigente com os colegas de trabalho e amigos, deseja deles a mesma 

perfeição que busca para si. 
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   Perfeccionista ao extremo, inclusive no amor, não gosta muito de 

inovar e prefere as 'fórmulas' mais tradicionais. 

Dica: Sempre que puder, convide seu filho para ajudar nas tarefas da 
casa. E não tente vencê-lo pela imposição: diante do conflito, 

converse. 

Características positivas: praticidade, espírito construtor, lealdade, 
organização, disciplina, ordem, franqueza, estabilidade, cautela, 

trabalho, resistência, confiança, honestidade, amor a tradição. 

Características negativas: rigidez, conformismo, avareza, apego ao 

passado, crítica excessiva, insegurança, inflexibilidade. 

Missão a cumprir: Não se deixar oprimir pelo trabalho e pelas 

responsabilidades. 

 

O NÚMERO 7 
 

Simbologia: 

 

Número 7 Conquista.  

Símbolo: estrela. 

Planeta: Netuno 

Cor: púrpura e violeta. 

Elemento: água. 

Metal: prata. 

Pedras: ametista e rutilo violeta. 

Perfume/aroma: uva. 

Profissões: cientista, professor, escritor, horticultor, inventor, 

advogado, ator, psicanalista, líder religioso ou atividades ligadas ao 

ocultismo. 

   O número sete é visto como um número de grande espiritualidade. 

Representa os sete dias da semana e as sete cores do arco-íris. O 7 é 
o número da perfeição, integra os dois mundos e é considerado 

símbolo da totalidade do Universo em transformação. Este número 
está associado a espiritualidade, a pesquisa, a introspecção, ao 

ocultismo. O que pensa. Palavra chave: análise, investigação, lógica e 
misticismo, reflexão. O sete relaciona-se com a sabedoria, reflexão, 

busca de outras respostas além daquelas oferecidas, meditação, 

descanso, paz interior. 
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   Este número caracteriza pessoas espirituais, intelectuais, idealistas, 
estudiosas, contínua busca pelo conhecimento científico, inteligentes 

e criativas. Contudo, também são muito reservadas, sarcásticas, 

inflexíveis, caladas e irritadiças. São sábios, pensam profundamente 
nas coisas e se interessam muito por assuntos místicos. 

Aparentemente fria e calculista a pessoa de personalidade 7 é na 
verdade super exigente com ela mesma e com o próximo. Procura 

sempre executar suas tarefas de forma impecável. Tem natureza 
intelectual, facilidade para aprender, gosto pelo estudo. Pensadora, 

observadora, sempre atenta a tudo o que acontece 

   Tem uma vida interior muito rica, preza o silêncio e a quietude. 
Trabalha mais para o bem dos outros que para o própio. É uma 

pessoa grandiosa, que é atraída por grandes negócios. Mas é um 

pouco avarenta e extravagante. Pode ficar um bom tempo 
sozinha,concentrada. Gosta de um ambiente arrumado, fugindo do 

barulho e da agitação. Ama a natureza e os animais. Normalmente 
obediente e educada, tem incrível sensibilidade para distinguir o certo 

do errado, e se ressente demais com as injustiças. É uma 

perfeccionista, defensora do respeito e da privacidade 

   Geralmente solitária, ela se isola e precisa de muito tempo para 

realmente se entregar a qualquer tipo de relacionamento, pois 

prefere este isolamento. 

Dica: Não estimule, mas respeite sua necessidade de ficar só. E não 

tente desvendar seus segredos.  

Características positivas: sabedoria, tranquilidade, introspecção, 

intuição, poder de análise, meticulosidade, lógica, profundidade, 

perfeccionismo, autocontrole e investigação. 

Características negativas: desligamento, melancolia, solidão, 
perda do sentido da vida, falta de objetivos, autocrítica, excesso de 

exigência, reclusão 

Missão a cumprir: refletir, buscando o saber dentro de si. 

 

   Na Psicologia Espírita, propriamente dita, como poderemos verificar 

pelos inúmeros exemplos deixados por Allan Kardec nas páginas da 

“Revista Espírita”, temos um conceito básico de que as ocorrências da 

mente profunda da alma, esteja ela transitando pelo solo material ou 

por entre os inumeráveis mundos espalhados pelos confins do 

Universo cartesiano, não se enquadram, de maneira alguma, às 

formulas, aparentemente perfeitas, da mecânica científica da Terra, 
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mesmo porque, para nós, seres ainda muito atrasados em relação 

aos Planos Superiores do Infinito Desconhecido, cada palmo de 

caminho que executamos no dia a dia de nossas existências 

acanhadas, mesmo que seculares, teremos pela frente muitos 

milênios de eras inimagináveis na “contagem” do tempo incalculável 

de Deus. 

   Portanto, meus irmãos, bola pra frente. 

   O certo é que descompliquem a vida pela maneira natural e 

espontânea de encarar o futuro maravilhoso que os aguarda para 

além do vosso tempo e do vosso espaço, tanto quanto o de vossa 

maneira de somar e multiplicar, dividir e subtrair, passando a calcular 

o próprio “pensamento” a partir do conceito muito simples e muito 

verdadeiro de Jesus: “Cada fio de vossa cabeça está contado”. 

 

 

   “E as verdades pitagóricas continuam vivas no seio das assim chamadas 

Escolas de Mistérios de nossa época. Hoje, a física moderna demonstra que 

os átomos pulsam e que a matéria se expressa por freqüência e vibrações; 

sabe-se que toda a natureza se traduz por números. Sim, o Universo é 

número, conforme Pitágoras, no século VI a .C., já ensinava”. 

Por Paulo Urban, publicado na Revista Planeta, edição nº 334, julho/2000 

(Dr. Paulo Urban é médico psiquiatra e Psicoterapeuta do Encantamento) 

http://www.amigodaalma.com.br/wp-content/uploads/Pit%C3%A1goras3.jpg
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   Na intenção de enriquecer os nossos apontamentos, em torno dos 

quadros específicos da Numerologia ora apresentados, evoquemos 

mais uma vez, em forma de pequeno extrato, a palavra iluminada de 

Chico Xavier, como foi apresentado um pouco mais atrás no capítulo 

que foi formulado na intenção do Evangelho Segundo o Espiritismo: 

 

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

Nota: Os grifos são meus. 
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“Filhos do meu coração! Fazeis como Allan Kardec. Investigai 

tudo. Mantei a mente e o coração entrelaçados na Bondade do 

Altíssimo, compreendendo que somente pelo estudo, pela 

reflexão e pelo real entendimento dos graves enígmas da vida, 

em suas diversificadas manifestações de interexistência, é que 

havereis de crescer definitivamente para Deus, sobretudo pela 

fé e pela caridade de uns para com os outros”. 

– Pascal 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                              
(Salvador/BA, 10 de setembro de 2014) 

Mensagem espontânea do Mensageiro da Codificação Espírita. 

   Já não é mais possível aceitarmos a posição extremamente 

retardatária da maioria, quase que esmagadora, dos adeptos do 

Espiritismo que, mesmo em se devotando ao estudo sério e, muitas 

vezes, abrangente dos ensinamentos de Allan Kardec e Chico Xavier, 

deixam muito a desejar no que toca ao avanço de nossa Doutrina a 

partir do conheciemento oriundo de outras correntes do pensamento 

humano e espiritualista, já que, muito embora se caracterizem como 

estudantes bem intencionados, sequer cogitam de adentrarem os 

meandros de outras ciências denominadas “ocultas”, temerários de 
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encontrarem pela frente formulas e pareceres, aparentemente, 

estranhos ao pensamento vigoroso do Codificador. 

   Um verdadeiro absurso, já que Allan Kardec, o grande desbravador 

do Mundo Oculto e, até então, Desconhecido do Mundo dos Espíritos, 

jámais interditou o livre acesso, de quem quer que fosse, à pesquisa 

e à perquirição, ao questionamento e ao levantamento de dados 

culturais onde quer que fosse necessário, mediante o conceito 

evangélico de que “a candeia não poderá ficar sob o alqueire”, o 

mesmo que afirmarmos que toda sombra de ignorância se dissipará 

sobre as claridades da Cultura Religiosa, Filosófica e Científica. 

   Por isso, e por tudo o que já expomos aqui nesta nossa humilde 

tarefa de esclarecimento, estudo e reflexão, em torno da vida 

memorável do Espírito São Luis, o grande Apóstolo Espiritual da 

Terceira Revelação, rogamos a todos os nossos amigos do Plano 

Material que estudem cada vez mais, sem medos e sem receios de 

que “os outros”, espíritas ou não, venham, de alguma maneira, lhes 

desqualificar ou lhes interditar  o desejo e o ideal sempre saudável, 

quão profundamente producente, de procurar a Verdade, onde quer 

que ela se encontre. 

   Meus amados! reconhecer a existência dos números e dos cálculos 

na intimidade da mecânica dos Universos Infinitos de Deus, não nos 

retira o romantismo perante o encantamento de uma flôr que 

desabrocha em plena primavera, nem jámais nos furtará à beleza que 

transcende dos corações apaixonados uns pelos outros, pela ternura 

do contato quente e aconchegante, carinhoso e terno, entre almas 

que verdadeiramente se amam e se identificam.  

   O Cristo, meus irmãos, sempre caminha conosco! 

   E que o Bom Deus nos plenifique os corações nos grandes ideais da 

vida. 

 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 11 de setembro de 2014, às 06hs23min) 
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A Missão do Espírito São Luis IX na 

Transição Planetária 

E o Destino da Terra após o ano 2019 

Pelo Espírito Veneranda 
SEGUNDO O PENSAMENTO DE ALLAN KARDEC E CHICO XAVIER 

  
 

“Questionar a idoneidade moral de pessoas 

tão honradas, de dentro de nossa própria 

Doutrina de luz, seria, quando não uma grande 

irresponsabilidade, uma imensa falta de 

cortesia.” 

– Allan Kardec (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                        
(Salvador/BA, 12 de setembro de 2014, às 10hs07min). 
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      Até aqui, procuramos abordar o processo reencarnatório da 

Família Real de França, minuciosamente calculado, como ficou 

muito bem evidenciado no decorrer de todo o trabalho 

psicográfico, destacando determinados fatos históricos, 

doutrinários e, muito especialmente, Evangélicos, considerando 

a todo o momento o quadro especifico das múltiplas 

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

quanto a de Maria Francisca L. de Amorim (como Margarida 

de Provença), de Joane Amorim R. de Santana (como 

Margarida de França) e Maria Isaura C. Cabral (como Branca 

de Castela) configurando desta forma um esquema muito 

particular de evidências (e porque não afirmarmos, mesmo, de 

“provas”?!), a partir do encadeamento e do cruzamento 

racional, e disciplinado, de números, datas e fatos dos 

respectivos personagens-chaves de nosso estudo 

eminentemente religioso, apesar da sua profunda característica 

filosófica e científica.  

   Por certo, dentro desse quadro especialíssimo, onde se apresenta 

não apenas uma única referência reencarnatória, mas três referências 

reencarnatórias, ao mesmo tempo, fica-nos evidente que o 

personagem central de nossa narrativa educativa se faz destacar de 

maneira natural, no caso o nosso Vivaldo P. S. Filho, quando de 

vários aspectos diferentes, seus dados pessoais (dia, mês e ano de 

nascimento) se entrechocam, ou melhor dizendo, se justapõem de 

maneira maravilhosa, surpreendentemente mesmo, com todos os 

demais eventos que procuramos narrar, com as demais personagens 

em análise, dentro da síntese que compreendia o nosso serviço, sem 

desmerecer qualquer evidencia de fórum pessoal, no tocante à 

própria tarefa do nosso médium amigo, já que uma coisa 

consubstancia a outra. 

   Entretanto, é bom que se diga que pelo fato de as obras 

mediúnicas de Vivaldo ainda não terem merecido a devida atenção 

por parte das editoras espíritas do Brasil, por motivos que não nos 

cabe no momento aferir juízo de valor, não descaracteriza o seu 

conteúdo doutrinário e, a nosso ver, não desfavorece o nosso 

trabalho de evidenciar por meio de “provas” circunstanciais o que 

estamos a ditar para os nossos irmãos da Terra, já que se por um 

lado não temos a prova editorial dos fatos, em relação à data de 
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conclusão da obra “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, como ele 

mesmo afirma ter sido em setembro (mês 9) de 2012, ele teve o 

cuidado de publicar algumas das psicografias constantes nesse 

mesmo trabalho, em seu Facebook (na internet: 

WWW.facebook.com/vivaldopsfilho), ainda no final do ano de 2012. O 

que poderá, pelo menos em tese, configurar uma espécie de prova 

material de que os artigos que fazem parte dessa obra primeira de 

sua lavra mediúnica, sim, foram psicografados (recebidos dos 

Benfeitores Espirituais) ainda no ano de 2012. 

O Espírito de Deus 

   Para que não lhe faltasse o combustível da fé, exatamente hoje, 

algumas horas após ele, Vivaldo, ter recepcionado a pequena 

mensagem de Allan Kardec, como apresentada um pouco mais atrás, 

logo na abertura desse capítulo final, “A Missão do Espírito São Luis 

IX na Transição Planetária”, ao estar num ponto de ônibus na frente 

de um dos maiores shopping Center de Salvador, quando retornava 

de um breve passeio, os Poderes Supremos de Deus lhe derramou 

sobre a sua cabeça (centro perispiritual coronário), quando de uma 

surpreendente e inexplicável revoada de pombos, por intermédio de 

uma única linda pomba, as forças espirituais que lhe haveriam de 

reconstituir as forças morais e físicas, já que muito se debilitara nos 

últimos dois anos, por conta de uma tarefa mediúnica quase 

estafante e infindáveis problemas pessoais. 

   Sim, meus irmãos, acreditem se for possível. 

   Em plena tarde ensolarada, num ponto de ônibus repleto de 

pessoas a sua volta, pousou em sua cabeça uma linda 

pombinha, como se na sua inocência desejasse ali fazer morada. 

   Foram frações de segundos, que para ele, tanto quanto deve ter 

sido para a pequenina ave, correspondeu à minutos e horas 

incontáveis. 

   E quem sabe, alguns milhares de anos?! 

   A sua surpresa e emoção foram tão grandes quanto a nossa, dos 

seus Amigos Espirituais, que lhe seguiam os passos de perto. 

   Claro, que se formos nos reportar aos santos Evangelhos, 

naturalmente nos conduziremos às preciosas lições de Lucas, que nos 

ajudará a evidenciar, pelo menos em parte, o que de muito especial 
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traz a sua missão junto ao Cristo, configurando, pelo menos para nós 

que testemunhamos tais fatos de natureza divina, a importância de 

sua tarefa espiritual à luz do Consolador Prometido. 

   Tomemos como ponto de apoio, um pequeno extrato da 

Wikipédia (O Espírito Santo) que faz referência à passagem do 

Evangelista Lucas que, de pronto, se encontra em miraculoso 

sincronismo com a ocorrência (da “pomba”) anterior, e que 

agora mais nos interessa: 

   “Em Lucas 3:16, João Batista afirma que Jesus não batiza com água, 

mas com o Espírito Santo e com fogo, e o próprio Espírito desceu até 

Jesus em seu próprio batismo no Rio Jordão12 . Em Lucas 11:13, 

Jesus assegura que "vosso Pai celestial dará o Espírito Santo aos que 

lho pedirem."12 .” 

   Vejamos que coisa mais surpreendente! Logo na citação acima, 

como numa espécie de milagre institucional, já que os elementos 

evangélicos acima foram produzidos por sábios estudiosos das 

Escrituras Sagradas, a partir de seus próprios estudos, registrados no 

banco de dados da internet (retirados da Wikipédia em 12/09/2014), 

mediante fora-nos, naturalmente, possível sugerir o seguinte 

esquema: 

- Lucas 3 + 1 + 6 = 10. O dia de nascimento de nosso Vivaldo Filho 

(São Luis IX, ou ainda São Lucas, como devidamente revelado pelo 

Espírito Clóvis Tavares, em capítulo específico dessa obra). E ainda o 

mês 7 (1 + 6) de nascimento de Vivaldo Filho. 

- Lucas 11:13: Que pode muito bem sugerir o dia 2 (1 + 1) e o mês 

4 (1 + 3) de nascimento de Chico Xavier (a reencarnação de Allan 

Kardec). 

   Temos ai, sem qualquer chance de contestar os fatos históricos, 

dentro do simbolismo Cristão dos Evangelhos, tanto a menção 

simbólica de Allan Kardec (Chico Xavier) como a de São Luis IX 

(Vivaldo Filho), o Codificador do Espiritismo no Plano Material e o 

Codificador do Espiritismo no Plano Espiritual, que também fora o 

Guia da Sociedade Espírita de Paris, o primeiro Centro Espírita da 

Terra. 

   Contando os dois números 3 das passagens acima de Lucas, 

teremos o número sagrado de 33. A idade com que Jesus morreu no 

Calvário, após ter cumprido a sua divina tarefa entre os homens. 

http://pt.wikisource.org/wiki/Tradu%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_da_B%C3%ADblia/Lucas/III#3:16
http://pt.wikipedia.org/wiki/Batismo_de_Jesus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Jord%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADrito_Santo#cite_note-Millsxi-12
http://pt.wikisource.org/wiki/Tradu%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_da_B%C3%ADblia/Lucas/XI#11:13
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADrito_Santo#cite_note-Millsxi-12
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   Naturalmente, como seria de esperar, devido à forte emoção do 

momento, o nosso querido Vivaldo se esqueceu de pedir o nome, o 

telefone e o endereço de, pelo menos, três pessoas a sua volta, que 

presenciaram a descida da pomba em sua cabeça, que serviriam 

como testemunhas oculares do evento milagroso. 

   Pelo menos, fica o nosso testemunho de Espíritos desencarnados, 

humildes servos do Senhor. 

   Busquemos, mais uma vez, a palavra sólida do grande Codificador 

para que evidenciemos o quadro sério a que está submetido o 

trabalho sob o cuidado do Espírito de Verdade, pelo nosso médium 

Vivaldo Filho: 

 

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

foram tratadas separadamente, depois coligidas num corpo metódico, 

quando puderam ser reunidos materiais suficientes. Esta parte da ciência 

espírita mostra desde já que não é uma concepção sistemática individual, 

de um homem ou de um Espírito, mas produto de múltiplas observações, 

que tiram sua autoridade da concordância existente entre elas”.  

– Allan Kardec 

(Revista Espírita, Ano IX, março de 1866, Introdução ao estudo 

dos fluidos espirituais, parte I, 1ª. edição, FEB, 2004). 

   Dá-se aqui o mesmo, já que todo o trabalho de coleta de dados, 

seja ele de origem espiritual (mediunidade) ou por conta dos 

incontáveis recursos da internet, pelo esforço pessoal de nosso 

tarefeiro encarnado na busca do conteúdo histórico que haveríamos 

de organizar num mesmo corpo literário, objetivando um serviço 

metódico e de natureza compartilhada, entre ele mesmo e nós, os 

seus Amigos Espirituais. 

   Em qualquer parte desse nosso esforço conjunto, Entre o Céu e a 

Terra, haveremos de vislumbrar um entrosamento perfeito das coisas 

de Deus com os meandros da vida humana, aparentemente 

subordinados ao acaso, porém, e muito seguramente, que corre no 

seu dia a dia, minuto a minuto, sob o olhar atento do Criador, que só 

tem nos dado e quase nada tem recebido de nós, senão o abandono e 

o escárnio, já que a maioria de nossos companheiros do Plano 
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Material tem preferido deixar o seu futuro (espiritual) por conta, 

unicamente, da própria “sorte”. 

   Uma ocorrência de dá dó. 

   Outra situação bastante singular é a condição de “sábios” que se 

colocam alguns pseudo-defensores da tão acalentada PURESA 

DOUTRINÁRIA, como se isto fosse realmente necessário e possível, 

dentro de um universo cultural e educativo tão vasto, quanto 

ilimitado, do pensamento magnânimo do Senhor. 

   Parece, que estes nossos desafortunados companheiros de doutrina 

não pararam ainda para refletir no quanto estão sendo impróprios e 

contra producentes à causa do Consolador. 

   Meus queridos irmãos! Puro mesmo só Deus. 

   O Evangelho de Jesus, tanto quando o seu sublime coração, pulsa 

no peito de cada criatura viva no seio do mundo, seja ela, ainda, má 

(por ignorância) ou seja ela já detentora da aureola dos santos e 

redimidos. 

   De mim mesma, que transitamos, vez por outra, pelas Regiões 

Mais Elevadas de nossa via láctea, posso garantir que todo o 

pensamento solidário e caridoso, esteja ele transitando em 

qualquer veículo temporário da manifestação social, cultural, 

educativa, religiosa, filosófica ou cientifica da Terra, está 

invariavelmente em concordância de sentimento e ideal com o que 

existe de mais belo e mais acolhedor no coração generoso e fraternal 

de Allan Kardec. 

   Devemos, antes de tudo, nos lembrar de purificar os nossos 

corações. 

   Antes de tudo, o espírita que se afirma sincero e devotado aos 

preceitos doutrinários codificados pelo venerável chefe do Espiritismo, 

deve colocar a mão na própria consciência, e sem escamoteação, 

verificando se realmente está amando os seus irmãos de luta terrena, 

se verdadeiramente está nutrido de bons pensamentos para com os 

seus semelhantes e, acima de tudo, se está levando em 

consideração, na própria vida diária, a mensagem de Paulo (O 

Apóstolo), como apresentada em “O Evangelho Segundo o 

Espiritismo”. 
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   Se cada um de meus irmãos espíritas estiver fazendo isto, 

diariamente, da hora que acorda ao se deitar para dormir, sim, 

estarão fazendo a vontade de Deus, e estará também fazendo o 

melhor pela Terceira Revelação. 

 

 

O Batismo de Jesus por João Batista 
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   O carinho e a saudade profunda com a qual nutre a sua lembrança 

terna, doce e meiga de Maria Francisca e Joane Amorim, aquelas que 

o Bom Pastor colocou novamente no seu caminho recente para que, 

juntos, trilhassem a senda do progresso espiritual e envolvidos todos 

nos mais deliciosos testemunhos de amor e renúncia para com as 

suas tarefas luminosas à frente do Consolador Prometido, tem trazido 

ao coração dedicado e amigo de nosso querido Vivaldo uma série de 

distúrbios de ordem emocional e de natureza vascular, o que tem 

tomado de nós, os seus zelosos Amigos Espirituais, um tempo 

precioso em tarefas de assistência médica-espiritual, e fluídica, 

facultando-lhe uma maior longevidade na esfera dos homens 

encarnados, já que por motivos naturais, caracterizados pela 

conclusão de sua tarefa à frente do Espiritismo, com a 

conclusão da presente obra, poderíamos já ter lhe facultado a 

felicidade do seu retorno triunfante ao Mundo dos Espíritos. Aliás, 

como já nos foi possível anotar, quando de nossa entrevista com o 

Espírito de São Luis (desdobrado) alguns capítulos mais atrás. 

   É verdade que todas as ocorrências que envolvem uma tarefa como 

a que estamos apresentando ao público espírita, particularmente, 

haverá de apresentar, de maneira invariável, uma série de outras 

providencias especialíssimas que poderão, com toda a certeza, 

estender ou limitar o prazo reencarnatório previamente estabelecido 

pelos Ministros da Reencarnação do Mundo Maior. Por isso mesmo, 

vale a ressalva, que tudo o mais poderia ser devidamente 

providenciado, segundo a sua própria disposição em continuar 

encarnado e, obviamente, a vontade de Deus em lhe permitir mais 

algum tempo no corpo físico na intenção de lhe ver aferir mais alguns 

lucros espirituais, diante de tarefas outras, porém subordinadas às 

decisões previamente estabelecidas. 

   Não estamos afirmando que o nosso pupilo deverá desencarnar 

agora, de imediato, após o término de sua missão, entretanto fica 

evidente que seu desejo, apesar dos contratempos acarretados pela 

própria dor da separação conjugal, é de se manter firme no serviço 

de divulgação do Espiritismo. 

   Lutar sempre, servir sem a consolação da retribuição.  

   Essa é a sua tarefa. E este tem sido o seu doce fardo, a sua cruz. 

   Mas concluamos o nosso estudo! 
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A Palavra do Codificador 

   “Tudo se liga na obra da criação.” – Allan Kardec                            

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

espirituais, 1ª. edição, FEB, 2004) 

 

   Muito a propósito vem essa passagem da Revista Espírita, para que 

possamos formular um breve parecer, muito singelo mesmo, em 

torno do que foi apresentado publicamente por dois eminentes 

servidores da Causa Cristã no Espiritismo, a Dra. Marlene Nobre S. 

Rossi e o Sr. Geraldo Lemos Neto, que tiveram em comum a grande 

felicidade de privar da amizade pessoal e intima do querido médium 

Francisco C. Xavier, isto no que se refere às Revelações de Chico 

Xavier para a Transição Planetária, que, segundo informações de 

Emmanuel, haveria de ocorrer, de maneira mais intensiva, após o 

ano de 2019. 

   Particularmente, não temos muito que acrescentar ao já 

mencionado na obra “NÃO SERÁ EM 2012” (Editora FE Jornalística, 

2011), com Revelações do Cristo e transmitidas à eles por 

Emmanuel, por intermédio do querido amigo e confidente Chico 

Xavier. 

   Trata-se de uma característica de todo investigador idôneo procurar 

a verdade dos fatos até a exaustão. Porém, a nosso ver, o que não 

pode, ou pelo menos não deve acontecer, é que, de uma hora para 

outra, determinados companheiros de doutrina espírita se levantem 

de maneira desrespeitosa contra esses nossos veneráveis amigos de 

ideal, na intenção de lhes desarticular as informações, providenciadas 

por Chico Xavier em forma de verdadeiras Revelações Espirituais, 

mesmo que transmitidas em forma de “confidências”, desmerecendo 

não somente o valor pessoal de ambos como também tentando 

colocar uma sombra de desconfiança na mediunidade de nosso Chico, 

já que os mesmos, esses desavisados estudiosos, apresentam 

narrativas bíblicas que, em aparência, sugeririam uma alternativa 

desfavorável ao apresentado pelo grande médium mineiro. 

   Não estamos aqui com a intenção de desvalorizar o esforço desses 

companheiros, muitas vezes realizado com dedicação ao bem 

comum, no entanto verifiquemos que eles se utilizam de senões 

doutrinários, adjetivando os nobres amigos de Chico Xavier como 

obsidiados, ou então como pessoas perturbadas mentalmente, ou 
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seja, pessoas com pouca capacidade de entendimento e que 

pudessem interpretar o pensamento amoroso de Chico, sem o devido 

equilíbrio emocional. 

   Estes fatos são públicos e notórios. 

   Por isso mesmo, deixamos este assunto para o final, quando pela 

palavra do Codificador poderemos entender, em definitivo, de que as 

Revelações não estão interditadas e nem tão pouco são informações 

irremediavelmente fatalistas, como veremos na nota a seguir: 

- “Não é certo, entretanto, que, às vezes, alguns acontecimentos 

futuros são anunciados espontaneamente e com verdade pelos 

Espíritos? R- Pode dar-se que o Espírito preveja coisas que julgue 

conveniente revelar, ou que ele tem por missão tornar 

conhecidas; porém, nesse terreno, ainda são mais de temer os 

Espíritos enganadores, que se divertem em fazer previsões. Só o 

conjunto das circunstâncias permite se verificar o grau de confiança 

que elas merecem”. (O Livro dos Médiuns, item 289, 8ª. questão, 

Parte Segunda, Capítulo XXVI, 2ª. edição especial, Trad. Guillon 

Ribeiro, FEB, 2010). (O grifo é nosso). 

   Notemos bem aqui que, apesar do alerta dos Espíritos Nobres da 

Codificação, nada evidencia de que não possam ser revelados os 

segredos do futuro, pelo menos de maneira geral e segundo a tarefa 

atribuída a cada Mensageiro do Espaço. Obviamente, assegurando-

nos em relação ao conjunto das circunstâncias, ou evidências 

circunstanciais que determinam a revelação, em si mesma, e ao 

conjunto de fatores à que ela está ligada, seja por natureza material 

ou espiritual, como muito bem explicitado por Kardec na epígrafe que 

apresentamos acima, já que “tudo se liga na obra da criação”. 

   Portanto, se existe a possibilidade de os médiuns obterem 

revelações como a da Transição Planetária, mediante causas já 

anteriormente reveladas, sejam estas nos Livros Sagrados dos 

Cristãos ou de outras escolas do conhecimento religioso, é certo que 

o nosso médium Chico Xavier poderia, muito bem, ter sinalizado para 

alguns de seus amigos mais próximos informações preciosas sobre os 

holocaustos geológicos e espirituais que haverão de abater a 

humanidade terrena do futuro, em decorrência, mesmo, de situações 

calamitosas na esfera do sentimento doentio e da avareza material a 

qual vem se arrojando os homens do mundo transitório desde eras 

recuadas dos milênios sobre o solo da Terra. 
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   Mas, procurando finalizar o nosso pequeno artigo, lembremos do 

grande respeito que o querido Allan Kardec dedicou aos sérios 

homens de cultura e valor pessoal do seu tempo, quando afirmava 

sempre, e de maneira pública, que a palavra dada por um homem de 

bem seria o mesmo que um certificado autêntico de jurisprudência. 

   A sua obra é um testemunho disto! 

 

 

Nas fotos acima vemos: Geraldo Neto e Dra. Marlene Nobre com Chico Xavier.  
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      A Palavra de Chico Xavier 

   “Estas observações, que parecem estranhas ao nosso assunto, não 

obstante a ele se ligam de maneira direta, como se verá mais tarde; 

elas são, além disso, essenciais como pontos de comparação”.  

– Allan Kardec                                                                              

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

espirituais, 1ª. edição, FEB, 2004) 

 

   Tanto quanto o nosso Vivaldo, acreditamos que os queridos leitores 

de nosso estudo haverão de perceber como realmente o trabalho 

verdadeiramente Espiritual se encadeia, quando formulado por 

Espíritos idôneos e identificados com as causas maiores da Vida 

Eterna, já que de onde quer que proceda, sempre haverá de 

respingar em suas páginas as profundas promessas de luz, paz, 

esperança e fé, com às quais o Cristo encerrou a sua mensagem 

maravilhosa de “Amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo 

como a cada um de nós mesmos”, deixando transparecer aos homens 

materiais e espirituais o quanto precisamos batalhar para destruir, 

dentro de nós mesmos, o exército da maldade e do desamor, do 

desrespeito e do despotismo, que jaz no campo minado de nossa 

alma milenarmente comprometida com os esquadrões patogênicos 

das sombras.  

   Para que não pairem mais dúvidas quanto ao que foi revelado, ou 

não, pelo nosso estimado Benfeitor Chico Xavier, quando ainda 

encarnado sobre o Plano Material, vejamos as suas palavras dirigidas 

ao médium Carlos A. Baccelli, seu amigo pessoal de longos 25 anos, 

como podemos encontrar no capítulo 7, O PROFETA CHICO XAVIER, 

na obra Chico Xavier, O MÉDIUM DOS PÉS DESCALSOS (Ed. 

Vinha de Luz, 2011): 

- “O Brasil corre o risco de perder a posse da Amazônia... Muitos 

países estão de olho e, futuramente, irão propor constituir uma 

espécie de conselho para tomar conta dela. Quando a Europa sofrer 

com a guerra – tomara que não aconteça, mas ao que tudo indica! 

–, os navios chegarão à nossa costa e com os canhões apontados 

para nós eles exigirão ser acolhidos e ocupar parte de nosso 

território, principalmente a Amazônia...” (O grifo é nosso). 

   Vejamos que aqui o caso é o mesmo que o anterior. 
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    Se por um lado temos pessoas que tentam desqualificar as 

palavras de Chico Xavier, quando ainda encarnado, por terem sido 

ditas em momentos confidenciais, por outro, essas mesmas 

pessoas, belos representantes do que existe de melhor de vivencia 

cristã no Espiritismo, poderão facilmente comprovar a sua estreita 

amizade com o grande médium Xavier, por via de uma 

correspondência substancial que mantiveram com ele, Chico, durante 

longos anos de suas vidas. O que para qualquer um de nós, pelo 

menos os seus Espíritos Amigos, se torna um quadro perfeito de 

confiança doutrinária. 

   Para nós, tanto quanto para o médium querido que nos serve como 

interprete, as palavras de Chico Xavier (Allan Kardec) trata-se de um 

chamado formal do Cristo para que os nossos irmãos do solo 

planetário façam o melhor ao seu alcance antes que seja tarde 

demais. 

   O nosso Vivaldo tem sido uma testemunha ocular, por força de sua 

clarividência, da condição profundamente primária na qual transita os 

homens da Terra. 

   Certa vez, observado de perto pelos seus abnegados Benfeitores 

Espirituais, notou quando os perispíritos (corpos espirituais) de várias 

pessoas que caminhavam a sua frente se projetaram, ou antes, se 

expandiram para fora de seus corpos fisiológicos, facultando-lhe 

entrever, pela visão transcendental, o quadro moral horripilante no 

qual transita uma faixa imensa de homens e mulheres, por fora 

aparentemente normais, mas que por dentro trazem enraizado no 

próprio Espírito o estigma da selvageria e da loucura, percebendo 

ainda que por um longo período de tempo esses mesmos irmãos 

deveriam ficar encarnados, numa espécie de incubadora carnal, a 

espera de momento oportuno para desencarnar e voltarem a viver de 

forma consciente no Mundo dos Espíritos. 

 

Carlos A. Baccelli com seu amigo Chico Xavier 
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O Espírito São Luis e a 4ª. Revelação Divina 

   Quanto à Missão do Espírito São Luis IX diante do grande 

contingente de espíritas sinceros que corajosamente fazem tremular 

a bandeira luminosa da Caridade, nesse inicio de século 21, parece-

nos que já está mais do que explicita, pois desde o começo de nosso 

estudo os seus valorosos Autores Espirituais já providenciaram a 

publicidade de sua feliz Tarefa Espiritual. 

   Sem contradita, e a mais excelente de todas, foi a de ter 

providenciado os gametas (espirituais) necessários à formação de um 

embrião mestre que, no decorrer dos séculos futuros haverá de 

possibilitar, por parte dos Geneticistas Sublimes, o que virá a ser o 

Divino Corpo do Messias, na volta triunfante do Mensageiro de Deus 

por via de uma reencarnação programada e muito bem articulada, 

tanto na esfera do sentimento quanto do intelecto, pelos implementos 

correspondentes e naturais da fisiologia humana, já que todas as 

Entidades Espirituais designadas para a doação dos caracteres de 

natureza transcendental, apesar de estarem na esfera dos homens de 

matéria carnal, estão invariavelmente circunscritas a um esquema de 

hereditariedade evangélica, ou seja, que, de alguma maneira, 

participaram dos episódios luminosos do Novo Testamento, há mais 

de dois milênios atrás, tenham sido elas personagens valiosas dentro 

do serviço Cristão ou, mesmo, personalidades criminosas que, de 

alguma sorte, corromperam ou foram corrompidas pelos valores 

pessimistas e destrutivos da época. 

   Os nossos amigos leitores, pelo menos os mais interessados nos 

mecanismos que envolvem tais procedimentos da Medicina Espiritual, 

devem estar se perguntando, como se desenvolvem tais 

procedimentos de tamanha beleza e transcendente compreensão?! 

   Sim, primeiramente pedimos que se reportem às obras 

“MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS – Relatos de um Médium 

Espírita”, pelos Espíritos Elisabeth d´Espérance, Francisco C. Xavier e 

Adolfo Bezerra de Menezes, no capítulo Amor, Sexo e os variados 

aspectos Multidimensionais no Processo de Cura, quando o médium 

muito bem guiado na sua clarividência mediúnica pelos Autores 

Espirituais, nos relata algumas de suas observações visuais na esfera 

da transferência de espermatozóides por via psíquica, mesmo quando 

os gametas são desmaterializados pelos Agentes Espirituais, após um 

natural ato de coito sexual, e ainda na outra obra de sua lavra 

mediúnica “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS” – A Revelação do Amor”, 
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pelos Espíritos de William Crooks, Léon Denis e Adolfo Bezerra de 

Menezes, quando mais uma vez o nosso estimado médium traz 

algumas de suas maravilhosas experiências mediúnicas não somente 

no campo da clarividência espontânea como da materialização de 

Espíritos, particularmente quando vê diante de si , em momentos 

distintos, duas Entidades Espirituais Bondosas que, acreditem, fazem 

sexo com ele, de maneira sublime e sem lhe deixar qualquer rastro 

de dúvidas, já que ambos os Espíritos praticamente se corporificaram 

à sua frente, transmitindo a impressão não somente do peso, como 

do calor do corpo e até de suas vulvas e contextura dos seios.  

   Impressionantes e corajosos depoimentos, mas a pura verdade dos 

fatos ocorridos a partir de sua faculdade excepcional de efeitos físicos 

que, se o Bom Deus permitir, no momento certo poderá o nosso 

irmão comprovar o que relata em suas obras mediúnicas (todas ainda 

inéditas no campo editorial espírita, até a presente data), já que lhe 

autorizaremos a participação, por tempo limitado, em decorrência de 

sua saúde um tanto precária, em reuniões de materialização de 

Espíritos, não apenas na companhia de espíritas estudiosos, mas na 

de outros amigos da área da investigação psíquica que desejem 

testemunhar os “Novos Fatos Espíritas”! 

   Se o Altíssimo permitir, assim deverá acontecer. 

     

   Porém, em relação ao que ocorreu com Vivaldo, mais 

especificamente nestes últimos meses, com referência à sua 

transferência genética para um corpo já em gestação na Terra, 

no cumprimento da sua Tarefa Espiritual, mesmo sem a participação 

direta de Maria Francisca (Margarida de Provença), como havíamos 

anteriormente programado no Plano Maior antes de suas 

reencarnações atuais, não sendo possível a participação da querida 

Francisca, pelo menos em seu aspecto mais específico e particular 

dentro do conjunto de deveres que inicialmente havíamos projetado, 
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mesmo assim fizemos a parte que nos cabia, já que num 

determinado dia de fevereiro de 2014, quando a atual genitora que 

recebeu em seu ventre maternal o sublime Espírito de Elizabeth 

d´Espérance (Célia Lucius/Maria de Magdala, ou ainda, Ruth do 

Antigo Testamento) como relatado, em parte, no capítulo do Prof. 

Clóvis Tavares, foi inseminada já nas últimas semanas de sua 

gravidez com os espermatozóides astrais  de nosso Vivaldo, 

aproveitando o mágico momento em que ele (completamente 

acordado e lúcido) recebeu a sua visita espiritual e praticamente 

tomado de poderes superiores que não pode controlar, além do forte 

sentimento de ternura por ela mesma, foi literalmente conduzido 

pelos seus Mentores Espirituais à uma relação sexual com ela 

(desdobrada inconscientemente) praticamente corporificada à sua 

frente, tendo ele, inclusive, sentido a pulsação e toda a vibração do 

calor de suas carnes (espirituais) e o peso de seu útero já tomado 

pelo corpinho do Espírito reencarnante (d´Espérance), facultando-nos 

a fazer uma verdadeira varredura, uma limpeza mesmo, em todo o 

sistema endócrino físico-astral da mesma e da sua pequena criança, 

na intenção de efetuar a transposição genética dos implementos 

hereditários de nosso Vivaldo (São Luis IX, o Boaz de outrora) para a 

corrente sanguínea de ambas, mãe e filho (já que a criança seria 

menino),  providenciando assim o cumprimento de nossas 

tarefas no próprio ambiente da vida material (por uma relação 

sexual Intermundos), quando poderão ser disseminados no plano das 

forças físicas os caracteres genéticos do futuro Corpo do Cristo. 

   Levando em consideração a compatibilidade espiritual, quanto 

fisioquímica material, dos três personagens em questão. 

   Configurando, dentro desse quadro acima, o que os Instrutores da 

Codificação já haviam afirmado ao próprio Allan Kardec:  

   - “Ninguém é insubstituível nas tarefas que dizem respeito 

aos Planos Superiores.”  

   Em todos os casos, sempre prevalecerá a vontade de Deus sobre a 

vontade dos homens. 

   Teremos assim a 4ª. Revelação Divina. 

   No serviço construtivo com o Senhor, o que vale é a boa intenção 

de hoje.  

   Do passado só guardamos as memórias. 
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   Muita paz! 

 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 12-13 de setembro de 2014) 

   Nota do médium: Se antecipando a alguns companheiros mais 

ortodoxos, a querida Veneranda nos esclarece: “Não houve adultério 

espiritual por parte da mãezinha encarnada. Todo Espírito é de Deus, e ele 

sopra onde quer”! 

   Nesses encontros espirituais Intermundos, como bem afirma a nossa 

grande Benfeitora Veneranda, o fenômeno natural de “ejaculação” por parte 

do homem, tanto pode ocorrer daqui para lá (como aconteceu no nosso 

caso, já que jogamos o nosso semem para um Espírito feminino em 

desdobramento, apesar de encarnado), como de lá para cá, ou seja, um 

Espírito masculino, mesmo que desencarnado, pode também, e muito 

naturalmente, transferir o seu esperma (mesmo que espiritual, e vibrando 

em outra faixa de existência dimensional) para uma mulher encarnada. 

  Isto, também, eu já pude testemunhar. Pelo menos, duas vezes 

diferentes, em condições distintas, percebi pela clarividência e pelo tato 

(efeitos físicos) uma certa quantidade de semem masculino, de origem 

espiritual, se materializar à minha frente, uma vez a escorrer por entre as 

pernas de uma jovem garota encarnada, e na outra vez por sobre mim 

mesmo (em forma de líquido luminosos e muito delicado), somente que 

dessa última vez o fenômeno foi conduzido pelos Agentes Espirituais que 

nos assistem na Mediunidade, na intenção de nos ministrar uma espécie de 

curso básico sobre os diversos quadros realizados pela Ciência 

Transcendental. 

   Lembramos aqui, que, segundo tenho conhecimento, nossos Instrutores 

Desencarnados foram os primeiros, inclusive, a abordar, mesmo que de 

forma sintética, a futura condição do homem terreno, quando passará 

também a dar vida no solo do planeta aos seres espirituais, isto pela sua 

natural condição de gestação. Sim, nós homens, num futuro que ainda não 

podemos precisar, serão “mães” de futuros bebes, tal qual hoje acontece 

com as mulheres. 

   Isso foi apresentado, pela primeira vez, em nossa obra mediúnica 

“MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS – Relatos de um Médium Espírita, 

livro, este, ainda inédito no meio editorial espírita brasileiro, talvez, em 

decorrência dessas, e de outras, surpreendentes Revelações que nos foram 

ministradas pelos seus Autores Espirituais: Elisabeth d´Espérance, 

Francisco Cândido Xavier e Adolfo Bezerra de Menezes. 
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   O certo, é que recentemente, foi publicada uma obra pelo respeitado 

médium uberabense Carlos A. Baccelli, quando o seu Autor Espiritual Dr. 

Inácio Ferreira, também, por sua vez, comenta sobre essa condição futura 

dos homens da Terra. 

   De qualquer maneira, está se revelando ai um quadro auspicioso de 

Universalidade dos Ensinos Espíritas. 

   Aproveitemos esse nosso assunto tão interessante, acerca da 

sexualidade e da reprodução no Mundo Espiritual, e vejamos o caso 

a seguir que fomos “vitimas” (risos...), quando encerrávamos essa 

específica “nota do médium”, em 24 de novembro de 2014, por 

volta do meio-dia: 

 

 

OLHA SÓ QUE CASO INTERESSANTE! 

   Eu estava deitado no sofá de minha sala, descansando após o almoço, 

quando de repente percebi pela clarividência uma Entidade desencarnada 

enferma, bem ao nosso lado esquerdo, quase que nivelando o campo 

físico, porém na sua contraparte astral. 

   Fiquei um tanto desconcertado com a situação, pois pude ver que a 

existência espiritual que se abrira para mim naquele instante, era como 

se fosse uma espécie de contraparte do nosso próprio plano de ação, 

porém com certas sutilezas na sua atmosfera, ou na sua Natureza 

local. 

   Pois bem, quase que imediatamente ao narrado acima, vi chegar, 

andando e na direção do Espírito enfermo que se encontrava “ao meu 
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lado”, uma jovem e atraente garota, muito elegante, de uma estatura 

mediana, uns 1,65m de altura, cabelos longos pretos e lisos, e usando 

uma calça jeans azul marinho ou preta (não saberia precisar, pois eu 

fiquei com a atenção vidrada nela mesma e não nos detalhes). 

   Porém, ficou muito claro para minha visão mediúnica que ela vestia 

uma blusa justa de moletom em com azul, aberta na parte de cima do 

busto, mas com finas alças nos dois ombros. 

   De imediato, pela surpresa mesmo da naturalidade de toda a situação, 

pensei comigo mesmo (em pensamento): “Olha, ela (o Espírito!) está 

usando esse tipo de roupa”?! 

   E a sua resposta (mental) não se fez esperar: “E você acha que eu 

estaria usando o que!”? E novamente, me soprou aos ouvidos espirituais: 

“Tá um calor danado”. 

   Agora, passado esses primeiros momentos de excitação, tanto eu 

quanto ela (a minha nova amiguinha espiritual – médica geriatra – 

estamos a sorrir. 

   Nota: Quando estávamos na cozinha de nosso lar, alguns 

momentos após termos concluído esse sub-capítulo da nota 

do médium, ao despretensiosamente virarmos a cabeça na 

direção da mesa da sala, vimos essa mesma jovem Entidade 

(quase que corporificada em nosso ambiente físico, entretanto 

deixando-se apenas perceber por sua fisiologia áurica de 

tonalidade róseo-branco, quase palpável. Acredito que se eu 

tivesse tentado, teria facilmente lhe sentido o corpo espiritual) 

sentada bem na cadeira onde costumamos fazer as 

nossas psicografias.  

   O certo, é que ela fez questão de nos mostrar que estava se 

concentrando mentalmente (e fluidicamente) no sistema 

operacional de nosso notebook, já que o mesmo, faz algum 

tempo, tem apresentado algumas falhas no sistema.  

   Para dizer a verdade, nada conheço de computadores. Mas, 

para mim, pela própria ferramenta mediúnica, pude perceber 

que a doce Criatura Espiritual, além de Médica Desencarnada, 

também conhece muito sobre equipamentos eletrônicos, 

particularmente de computadores. 
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   Por outro lado, com estas informações, fica-nos evidente de que nas 

Reencarnações efetuadas em nosso globo terrestre, o Espírito (encarnado 

ou desencarnado) sempre haverá de exercer uma certa parcela de 

solidariedade, constituindo-se assim o que Nosso Senhor Jesus Cristo nos 

lecionou, quanto ao fato de sermos Criaturas solidárias umas para com as 

outras. 

   Talvez, numa primeira abordagem, possamos até parecer um tanto 

pretensiosos, ou mesmo, levianos ao narrar estas nossas visões 

clarividentes. Mas, é certo, muito certo mesmo, que estamos seguindo um 

quadro de Revelações Espirituais, mediante o qual, pelo que já foi exposto 

até o presente momento, os Benfeitores da Vida Maior estão a nos 

impulsionar sempre para frente, na intenção generosa de nos entreter com 

as Novas Mensagens Espirituais de cunho Doutrinário. 

   Eles, os nossos bondosos Guias, estão sempre a nos orientar de que, se 

por um lado todo o Conhecimento é justo e venerável, porém, de tivermos 

de escolher entre a verdade da ciência e a paz emocional das Criaturas, 

nossos irmãos, deveremos sempre ficar com a segunda opção. 

   Mas, é evidente, que a partir do que temos vivenciado pela experiência 

mediúnica, em relação aos fenômenos de transposição genética e mesmo 

de atividade sexual Entre os Dois Planos, podemos fazer a seguinte 

pergunta para Veneranda:  

   E como fica a questão do “adultério”, pelo menos como o entendemos por 

aqui, na vida ocidental dos Homens materiais? 

   R- Na consciência de cada um. 

   Obviamente, regido e regulamentado pela Lei de Sociedade de cada país, 

como de cada pedaço de “terra” do Cosmo sem fim. 

   E a querida Mentora ainda nos fez recordar da passagem de “Nosso Lar” 

(Chico Xavier/FEB), na qual André Luiz relaciona o passado de uma pessoa 

que, naquele momento, na Colônia Espiritual, convivia com suas duas 

esposas, já que uma partira antes da outra em suas ultimas existências. 

   Então, ela mesma nos sugeriu deduzir de como haveriam de os “três” 

(um esposo e duas esposas) companheiros se relacionarem, sexualmente 

falando, dentro de uma mesma casa, num mesmo lar? 

   Para mim, em particular, a situação ficou evidente. 

   Continua a Mentora querida: 

   R - Para os demais, basta que queimem os seus valiosos neurônios, e 

naturalmente chegarão à conclusão de que a bigamia, também, faz parte do 
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quadro de aperfeiçoamento dos Espíritos, homens e mulheres, todos filhos 

do Altíssimo. 

   É certo de que quanto mais evoluída a Alma, mais ela haverá de se 

desprender dos condicionamentos da matéria e das convenções puramente 

humanas, situação que nos leva a meditar na assertiva: de que nada nos 

pertence, mas sim ao Pai Todo Misericordioso. 

   A Reencarnação não somente nos nivela uns em relação aos outros, como 

nos condiciona ao desprendimento das coisas puramente materiais, 

levando-se em conta de que o Espírito, propriamente dito, sopra onde quer. 

   Sim, Veneranda, e na questão das almas gêmeas, como ficamos, então? 

   R- Para nós, Espíritos em elevação para Deus, mas que já transitamos em 

Regiões Mais Apuradas em Luz e Compreensão, a linguagem humana se 

torna muito pobre para que possamos desenvolver um pensamento mais 

linear, sem graves conflitos de entendimento. 

   Porém, com o tempo todos os nossos irmãos do solo planetário haverão 

de se expressar menos com a palavra articulada e mais pela força pura do 

pensamento. Ai sim, vocês poderão nos compreender melhor quando 

afirmamos que o conceito de “traição” e “adultério” está mais vinculado aos 

sentidos atrasados dos seres carnais, do que propriamente à condição 

evolutiva e moral da criatura espiritual. 

  O Amor Incondicional nos Planos Superiores do Universo é algo que 

somente está acessível aos que verdadeiramente se amarem como Jesus 

nos amou. 

   Pelo nosso diálogo, cremos que alguns confrades mais ortodoxos, pelo 

menos aqueles pouco familiarizados com os assuntos que envolvem as 

disciplinas da Química e da Biologia, se colocarão de “prontidão” e logo que 

nos lerem, muito provavelmente, deduzirão (mesmo que erroneamente!) 

que estamos a suscitar para o nosso movimento espírita alguma proposta 

indecente, até mesmo “pornográfica” (risos...)... Mas, sem nos deixarmos 

abater pelo pensamento descaridoso deste ou daquele outro companheiro 

espírita, e mesmo espiritualista, a querida Irmã poderia nos dar uma luz 

quanto ao rumo certo de nossos futuros estudos na esfera da Sexualidade, 

da Família e da Reprodução Humana e Espiritual? 

   R- Primeiro vamos nos servir de um pensamento do próprio Allan Kardec:  

   - “Acontece a mesma coisa no que concerne à composição dos corpos. 

Durante muito tempo os quatro elementos serviram de base às ciências 

naturais; caíram diante das descobertas da química moderna, que 

reconheceu um número indeterminado de corpos simples. A Química nos 

mostra todos os corpos da Natureza formados desses elementos 
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combinados em diversas proporções. É da infinita variedade dessas 

combinações que nascem as inumeráveis propriedades dos diferentes 

corpos. É assim, por exemplo, que uma molécula de gás oxigênio e duas de 

gás hidrogênio, combinadas, formam a água. Na sua transformação em 

água, o oxigênio e o hidrogênio perdem suas qualidades próprias; 

propriamente falando, não há mais oxigênio, nem hidrogênio, mas água. 

Decompondo a água, encontram-se novamente os dois gases, nas mesmas 

proporções. Se, em vez de uma molécula de oxigênio, houver duas, isto é, 

duas de cada gás, não será mais água, mas um líquido muito corrosivo. 

Bastou, pois, uma simples mudança na proporção de um dos elementos 

para transformar uma substância salutar numa substância venenosa. Por 

uma operação inversa, se os elementos de uma substância deletéria, o 

arsênico, por exemplo, forem simplesmente combinados em outras 

proporções, sem adição ou supressão de nenhuma outra substância, ela se 

tornará inofensiva, ou mesmo salutar. Há mais: várias moléculas reunidas, 

de um mesmo elemento, gozarão de propriedades diferentes, conforme o 

modo de agregação e as condições do meio em que se encontram. O 

ozônio, recentemente descoberto no ar atmosférico, é um exemplo. 

Reconheceu-se que essa substância mais não é que o oxigênio, um dos 

principais constituintes do ar, num estado particular que lhe dá 

propriedades distintas do oxigênio propriamente dito. O ar não deixa de ser 

formado por oxigênio e azoto, mas suas qualidades variam conforme 

contenha maior ou menor quantidade de oxigênio no estado de ozônio”. 

(Revista Espírita, ANO IX, Introdução ao estudo dos fluidos espirituais, 

Março de 1866, FEB, 2004). 

   Dentro desse mesmo pensamento, formulado de maneira primorosa pelo 

querido Mestre lionês, podemos recordar da magnífica obra que Emmanuel 

escreveu por Chico Xavier, “RENÚNICA”, chamando-nos a atenção para a 

condição extremamente atrasada em que transitam a grande maioria dos 

seres encarnados na Terra, salvaguardando as raríssimas exceções dos 

Espíritos Missionários reencarnados com tarefas grandiosas, mesmo que na 

obscuridade, previamente definidas no Mundo Espiritual Superior. 

   Para esses seres altamente elevados, quase anjelizados, os amigos do 

Planeta Carnal não passam de simples “amebas”, com toda a pompa de 

criaturas verdadeiramente rastejantes. 

   Ou será que os irmãos não se recordam de que o nosso querido Chico 

Xavier, quando encarnado no solo do plano material, sempre se colocava na 

condição de pequena “formiga”, ou então, sempre alertava aos seus amigos 

mais próximos de que ele próprio seguia para frente, mas sempre se 

rastejando?! 

   O certo, é que nesse continuado exame educacional pelo qual as almas 

prezas à vida terrena estão inseridas, pelas sucessivas reencarnações, 

todos, invariavelmente, estão submetidos às experimentações melindrosas 



     Livro # 8: “SÃO LUIS IX – Vol. 3” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
66 

Ed. e-book:  
2015. 

dos Agentes da Ciência Divina, que tem laborado no decorrer dos milênios 

sobre a face do mundo na intenção sempre grata de atender aos desígnios 

do Criador, pela melhoria não somente moral dos seu filhos, mas também 

pelo desenvolvimento das espécies, em todos os reinos da Natureza, que se 

reproduzem e se multiplicam de maneiras e formas ainda 

incompreensíveis para a maioria de nós. 

   A Sexualidade, a rigor, está intrinsecamente ligada à Mediunidade, que 

por sua vez é uma ocorrência natural do psiquismo espiritual, esteja a Alma 

transitando no seio dos anjos ou se manifestando na intimidade das células. 

   Sim, com toda a certeza, a Família é a base de toda a segurança no 

mundo, e mesmo no Universo Eterno. 

   Entretanto, devemos considerar que ainda estamos muito longe de 

compreender, em sua totalidade, a manifestação do Lar no âmbito da Vida 

Imortal, já que para além do nosso acanhado território dimensional, existe 

uma imensidão de mundos transitórios e outros perfeitos que, sequer, 

podemos lhes surpreender a vida comunitária e social. 

   Por este motivo, Jesus nos alertou quanto ao julgamento alheio. 

   Pois, quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. 

   Pela exposição muito lúcida de nossa querida Benfeitora Veneranda, fica 

evidente que estamos a um só passo de desvendarmos outras grandes 

maravilhas do Universo (físico e espiritual), seja pelas ferramentas 

eletrônicas de aferição do Homem material (pela TCM – Transcomunicação 

Instrumental) ou pelas antenas vivas da Mediunidade com Jesus Cristo.  
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O ESPÍRITO SÃO LUIS, ALLAN KARDEC E SÃO JOÃO 

BATISTA NA TERCEIRA REVELAÇÃO DIVINA 

 

Os Números que não mentem! 

- Desencarnação de Allan Kardec em 1869 para o nascimento de 

Francisco C. Xavier em 1910 = 41 anos. 

- Desencarnação do rei São Luis IX em 1270 para o nascimento de 

Vivaldo Filho em 1964 = 694 anos. 

- Somemos 41 + 694 = 735. Agora 7 + 3 + 5 = 15. Quando 1 + 5 

= 6. O mês de nascimento de João Batista, O Espírito de Verdade. 
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   E como estamos a nos defrontar com o aspecto Bíblico da 

TERCEIRA REVELAÇÃO DIVINA, muito naturalmente haveremos 

de nos reportar à obra máxima, ou excelente, do Espiritismo, 

quando veremos, quase que estarrecidos, este exato número 6 

(destacando o mês de junho, de nascimento do último profeta das 

narrativas bíblicas), representando a figura evangélica e singular de 

João Batista (o próprio Espírito de Verdade), quando no CAPÍTULO 

VI – O CRISTO CONSOLADOR, de “O Evangelho Segundo o 

Espiritismo”, teremos O “SINAL” DEFINITIVO DO CRISTO, a 

consolidar de maneira inquestionável todo o trabalho aqui realizado 

pelas Altas Esferas do Mundo Superior, configurando, sim, o mais 

perfeito e mais completo trabalho a cerca da Reencarnação 

Programada de um único Espírito, o do rei São Luis IX, aquele que 

fora o Patrono Espiritual da “Sociedade Espírita de Paris”, ao tempo 

de Allan Kardec em meados do século XIX. 

   Tomemos, aqui, de um exemplar que pertence ao nosso médium, 

obra esta pela tradução de Guillon Ribeiro, da Editora Federação 

Espírita Brasileira (4ª. edição especial – 3ª. Reimpressão, 

2010), para que nos pautemos por um documento próprio da Casa- 

Máter do Espiritismo brasileiro: 

- Somando-se os respectivos capítulos: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 

+ 8 = 36. Que poderá ser (3 + 6: dois números proféticos!) o 

número 9, que representa o mês de setembro, quando Vivaldo 

Filho (São Luis IX) conclui, no ano de 2012 (outro número 

profético!), a sua primeira obra, propriamente dita, pela psicografia 

“MENSAGENS DE ALÉM TÚMULO”, por Espíritos Diversos, em 

homenagem ao “VOLTEI” do Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB). 

   Observando, ainda, que se somarmos o número da página (154: 

1 + 5 + 4) que dá início a esse maravilhoso Capítulo VI (O 

CRISTO CONSOLADOR) de O Evangelho Segundo o Espiritismo (da 

FEB), teremos o divino número 10. Que também marca o dia de 

nascimento de nosso querido médium Vivaldo P. S. Filho. 

A Equipe da Verdade 
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João Batista, Allan Kardec e Chico Xavier: O Espírito de Verdade. 

 

  Meus filhos! 

   Nada temei diante das lutas ásperas do caminho. 

   Consagrai sangue, suor e lágrimas à frente das trincheiras da 

morte espiritual, não olvidando, sequer, um minuto que seja do 

tempo precioso de vossas horas, para que no grande amanhã não 

venham a lamentar o infortúnio torturante do trabalho mal 

realizado ou do serviço imperfeito, já que para nós, Espíritos 

despertos pelas luzes da Terceira Revelação, toda obra dignamente 

realizada é obra de Deus, não fazendo o Senhor Supremo de Nossas 

Vidas qualquer discriminação em torno deste ou daquele setor de 

tarefas, esteja ele imbuído das obras de caráter coletivo ou das 

humildes ocorrências da vida familiar. 

   Para o Cristo, cada gota de lágrima escoada em serviço de 

solidariedade fraternal como cada orvalho de esclarecimento em 

forma da palavra de luz que edifica e educa, haverá sempre de se 

converter em pétalas perfumadas de Seu coração magnânimo na 

direção de todos aqueles que Lhe buscam o sol venturoso do Amor 

Perfeito. 

   Trabalho, Estudo, Caridade e Devoção. 

   São as pedras angulares da Reforma Espírita, que veio ao mundo 

trazer o elixir da vida eterna, configurando-se no dogma da 

Reencarnação, mediante o qual todos podemos crescer, evoluir e 

buscar, cada vez mais, a nossa integral filiação com o Pai: O Deus 

Bom e Criador Supremo do Universo. 

O Espírito de Verdade                                                                       
(Salvador/BA, 23 de setembro de 2014, às 04hs47min) 
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VIVALDO FILHO E SÃO LUIS IX – As Duas Faces da 

Verdade do Cristo Segundo a Reencarnação. 

 

 

Obras que complementam o Pentateuco da Doutrina Espírita: 

 

Obras Póstumas (1890): 

   Obra publicada após a desencarnação de Allan Kardec, apresenta, no começo, bem 

escrita biografia do Codificador, seguida do discurso que Camille Flammarion 

pronunciou quando do seu sepultamento. Reunindo importantes registros deixados por 

Allan Kardec, acerca de pontos doutrinários e fundamentação do Espiritismo, divide-se 

este trabalho em duas grandes partes. A primeira aborda assuntos como: caráter e 

conseqüências religiosas das manifestações dos Espíritos; as cinco alternativas da 

Humanidade; questões e problemas; as expiações coletivas; liberdade, igualdade, 

fraternidade; música espírita; a morte espiritual; a vida futura A segunda inclui 

apontamentos em torno da iniciação espírita e o roteiro missionário de Kardec, assim 

como uma "exposição de motivos", apresentada na "Constituição do Espiritismo", como 

precioso legado do mestre lionês às sociedades espíritas do futuro. 

O que é o Espiritismo? (1859): 

   Obra sempre atual, útil aos adeptos da Doutrina Espírita, como também àqueles que 

desejam conhecer a natureza do Espiritismo e a definição de seus pontos fundamentais. 

A lógica e o bom senso de Allan Kardec aí se evidenciam, desconcertando os 

negativistas e clareando as indagações dos que acreditam e aspiram à vida superior. 

Divide-se em 3 capítulos: O primeiro, sob a forma de diálogos com um crítico, um 

céptico e um padre, traz respostas àqueles que desconhecem os princípios básicos da 

Doutrina, bem como apropriadas refutações aos seus contraditores. O segundo capítulo, 

expõe partes da ciência prática e experimental, caracterizando-se como um resumo de O 

Livro dos Médiuns. No terceiro capítulo, é publicado o resumo de O Livro dos 
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Espíritos, com a solução, apontada pela Doutrina Espírita, de problemas de ordem 

psicológica, moral e filosófica. Contém também a biografia de Allan Kardec, por Henri 

Sausse. 

    (As descrições das obras de Kardec foram retiradas do site www.febnet.org.br) 

 

   Seria um desperdício de mais tempo, tomado de nossos leitores mais 

simples e mais ingênuos, acerca das impressionantes verdades 

apresentadas aqui pelos Engenheiros Siderais da Verdade e da Justiça 

Superior, para que nos atrevamos a trazer novos detalhes matemáticos 

em torno dos números santos que foram minuciosamente integrados, ou 

inseridos, em toda a Obra Básica do Espiritismo, entretanto, para que não 

ficasse faltando aquela nota preciosa de generalidade e 

universalidade, somos obrigados a convidar os nossos dedicados e 

zelosos estudantes de Espiritualismo que se reportem às minúcias 

matemáticas que foram legadas pelos Instrutores Espirituais da Terceira 

Revelação, particularmente agora nas duas obras que complementam os 

livros da Codificação Espírita, “O Que é o Espiritismo” e “Obra Póstumas”. 

   Evoquemos todos juntos, em nós mesmos, o “espírito” de um Indiana 

Jones ou de um Harry Potter, para que possamos destemidamente 

ingressar, em definitivo, neste grande e maravilhoso exercício de 

Espiritualidade Superior, mediante o entendimento, o estudo e a 

sondagem final nestas duas pérolas do Espiritismo Santificado em Nosso 

Senhor Jesus Cristo. 

      Outro motivo que nos leva a sintetizar o nosso modesto estudo, não 

nos alongando aqui em novas Revelações Matemática, por 

reconhecermos que, caso isso fosse feito, o nosso trabalho haveria de se 

tornar um produto editorial, praticamente, impossível de ser realizado. 

   Não temos qualquer dúvida que cada um, por si só, se debruçando 

nestas duas obras de Allan Kardec haverá de encontrar, através dos 

mesmos mecanismos aritméticos utilizados pelos Guias do Médium 

Mensageiro, os símbolos mágicos, e os “sinais” precisos da Matemática 

de Deus que configurará, também, na autenticidade inquestionável da 

obra “São Luis IX – O Apóstolo Espiritual da Codificação Espírita”. 

Espírito André Luiz 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

http://www.febnet.org.br/
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Morrer com Jesus para Viver 

Eternamente! 

“Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais que vos escreva, porque já vós mesmos 

estais instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros”.  

(I Tessalonicenses, 4:9.) 

   É de suma importância que, antes de tudo, como 

servos incondicionais da Eterna Luz, pacifiquemos os 

nossos corações pelo inadiável serviço de construção 

da verdadeira Caridade aos irmãos sofridos e 

amargurados do mundo todo, que transitam ainda em 

sombras de profundo terror e constante apreensão, 

vitimados em sua intimidade por todos aqueles que 

muito havidos pelos louros da fama passageira, estão 

esquecidos completamente do mandato de amor e 

carinho, amizade e ternura, confiança e abençoada 

oferta de solidariedade que devemos dedicar uns aos 

outros. 
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Nesse mar de correntezas cruéis e imensas dores, a se 

abater sobre as almas imprevidentes da vida humana, 

seja na Terra ou nas diversas dimensões do Invisível, 

paira o Poder Supremo do Pai Celeste, que, por 

intermédio dos Seus gênios elevados da Criação, vibra 

de alegria com cada gota de luz e de claridade que se 

faz presente no coração da cada homem ou de cada 

mulher que, enternecidos pela mensagem de pura 

Espiritualidade do Cristo de Deus, pelo Evangelho de 

Salvação, volta-se “de joelhos” para o socorro aos mais 

carentes e necessitados, os mais tristes e amargurados, 

sinceramente felizes e agradecidos ao Criador pela 

abençoada oportunidade de redimir-se, pelo trabalho 

solidário e fraterno, a frente da Sua Glória. 

Meus irmãos, morrer com Jesus é viver Eternamente 

em serviço diário no bem de todos.  

Espírito Emmanuel 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 02 de junho de 2014) 
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A VOLTA DE UMA RAINHA DE FRANÇA AO SOLO DA 

TERRA PELA REENCARNAÇÃO PROGRAMADA AUTORIZA 

A MEDIUNIDADE DE VIVALDO P. S. FILHO 

Um Caso Maravilhoso de Comprovação Psíquica 

 

 

Pelo Espírito Hemendra Nath Banerjee 
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Maria Antonieta 
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. 

 Nota: Para outros significados, veja Maria Antonieta (desambiguação). 

 

Maria Antonieta 

 

Retrato por Élisabeth Vigée-Lebrun (1783). 

Rainha Consorte da França e Navarra 

Reinado 10 de maio de 1774 

a 21 de setembro de 1792 

Predecessora Maria Leszczyńska 

Sucessora Josefina de Beauharnais 
(Imperatriz da França) 

 

Marido Luís XVI de França 

Descendência 

Maria Teresa Carlota de França 

Luís José de França 

Luís XVII de França 

Maria Sofia Beatriz de França 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Maria_Antonieta_(desambigua%C3%A7%C3%A3o)
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89lisabeth-Louise_Vig%C3%A9e-Le_Brun
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_rainhas_de_Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/10_de_maio
http://pt.wikipedia.org/wiki/1774
http://pt.wikipedia.org/wiki/21_de_setembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1792
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maria_Leszczy%C5%84ska
http://pt.wikipedia.org/wiki/Josefina_de_Beauharnais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_XVI_de_Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maria_Teresa_Carlota_de_Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_XVII_de_Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marie_Sophie_H%C3%A9l%C3%A8ne_B%C3%A9atrice_de_Bourbon
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Nome completo 

Maria Antônia Josefa Joana 

Casas Habsburgo-Lorena 

Bourbon 

Pai Francisco I, Sacro Imperador Romano-

Germânico 

Mãe Maria Teresa da Áustria 

Nascimento 2 de novembro de 1755 

Palácio Imperial de 

Hofburg,Viena, Áustria 

Morte 16 de outubro de 1793 (37 anos) 

Praça da Concórdia, Paris,França 

Enterro 21 de janeiro de 1815 

Basílica de Saint-Denis, Saint-

Denis, França 

Religião Catolicismo Romano 

Assinatura 
 

Brasão 

 

   Maria Antônia Josefa Joana de Habsburgo-

Lorena (em alemão: Maria Antonia Josepha Johanna von Habsburg-
Lothringen; francês: Marie Antoinette Josèphe Jeanne de Habsbourg-

Lorraine) (Viena, 2 de novembro de 1755 — Paris,16 de 
outubro de 1793) foi uma arquiduquesa da Áustria e rainha consorte 

de França e Navarra. Décima quinta e penúltima filha de Francisco I, 
Sacro Imperador Romano-Germânico, e da imperatriz Maria Teresa 

da Áustria, casou-se em abril de 1770, aos quatorze anos de idade, 
com o então delfim de França (que subiria ao trono em maio de 1774 

com o título de Luís XVI), numa tentativa de estreitar os laços entre 

os dois inimigos históricos. 

   Detestada pela corte francesa, onde era chamada L'Autre-
chienne (uma paronomásia em francês das palavrasautrichienne, que 

significa "mulher austríaca" e autre-chienne, que significa "outra 

cadela"), Maria Antonieta também ganhou gradualmente a antipatia 
do povo, que a acusava de perdulária e promíscua e de influenciar o 

marido a favor dos interesses austríacos.1 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Casa_Real
http://pt.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Habsburgo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Bourbon
http://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_I,_Sacro_Imperador_Romano-Germ%C3%A2nico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_I,_Sacro_Imperador_Romano-Germ%C3%A2nico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maria_Teresa_da_%C3%81ustria
http://pt.wikipedia.org/wiki/2_de_novembro#Nascimentos
http://pt.wikipedia.org/wiki/1755
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hofburg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hofburg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Viena
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81ustria
http://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_outubro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1793
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pra%C3%A7a_da_Conc%C3%B3rdia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/21_de_janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1815
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica_de_Saint-Denis
http://pt.wikipedia.org/wiki/Saint-Denis_(Seine-Saint-Denis)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Saint-Denis_(Seine-Saint-Denis)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_alem%C3%A3
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_francesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Viena
http://pt.wikipedia.org/wiki/2_de_novembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1755
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
http://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_outubro
http://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_outubro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1793
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquiduquesa_da_%C3%81ustria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_rainhas_de_Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_rainhas_de_Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_I,_Sacro_Imperador_Romano-Germ%C3%A2nico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_I,_Sacro_Imperador_Romano-Germ%C3%A2nico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maria_Teresa_da_%C3%81ustria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maria_Teresa_da_%C3%81ustria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Delfim_de_Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_XVI_de_Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paronom%C3%A1sia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maria_Antonieta#cite_note-1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Marie-AntoinetteSignature.png
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:CoA_of_Marie-Antoinette_of_Austria.png
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   Depois da fuga de Varennes, Luís XVI foi deposto e a monarquia 
abolida em 21 de setembro de 1792; a família real foi posteriormente 

presa na Torre do Templo. Nove meses após a execução de seu 

marido, Maria Antonieta foi julgada, condenada por traição, 

e guilhotinada em 16 de outubro de 1793. 

   Após sua morte, Maria Antonieta tornou-se parte da cultura popular 
e uma figura histórica importante,2 sendo o assunto de vários livros, 

filmes e outras mídias. Alguns acadêmicos e estudiosos acreditam 
que ela tenha tido um comportamento frívolo e superficial, 

atribuindo-lhe o início da Revolução Francesa; no entanto, outros 
historiadores alegam que ela foi retratada injustamente e que as 

opiniões a seu respeito deveriam ser mais simpáticas.3 4 5 

Nas ultimas três notas do pequeno extrato biográfico acima (3, 4 e 5) 

encontraremos o 7 e 9 nas somas: O mês (7) de nascimento de Vivaldo e 

o mês (9) de sentembro de término da obra “MENSAGENS DE ALÉM-

TÚMULO”, em homenagem ao “VOLTEI” (Irm. Jacob/Chico Xavier, FEB). 

   Nota do médium: Revelação Espiritual obtida pela intuição, 

clarividência e psicométria, a partir de orientações Espirituais de 

Elizabeth d´ Espérance, em 04 de outubro de 2014, às 12h27min. 

Reencarnação Passada de Rosí Portilho 

   

(Foto 1: Maria Antonieta aos 7 anos de idade, óleo de Martin van Meytens, (1762), no Palácio de Schönbrunn). 

(Foto 2: A arquiduquesa aos 14 anos de idade, no retrato oficial enviado a Versalhes. Pastel de Joseph Ducreux, 1769). 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fuga_de_Varennes
http://pt.wikipedia.org/wiki/21_de_setembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1792
http://pt.wikipedia.org/wiki/Torre_do_Templo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Execu%C3%A7%C3%A3o_de_Lu%C3%ADs_XVI
http://pt.wikipedia.org/wiki/Execu%C3%A7%C3%A3o_de_Lu%C3%ADs_XVI
http://pt.wikipedia.org/wiki/Execu%C3%A7%C3%A3o_de_Maria_Antonieta
http://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_outubro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1793
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maria_Antonieta#cite_note-2
http://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Francesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maria_Antonieta#cite_note-3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maria_Antonieta#cite_note-4
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maria_Antonieta#cite_note-5
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Martin_van_Meytens&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1cio_de_Sch%C3%B6nbrunn
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1cio_de_Versalhes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Joseph_Ducreux
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Marie_Antoinette_Young.jpg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Marie_Antoinette_Young3.jpg
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Maria Antonieta  
 

Quadros sublimes que representam as nossas experiências passadas são, 

muitas vezes, obtidos pelas antenas vivas da intuição pura, mente a 

mente, entre os Benfeitores Celestes e o mensageiro encarnado, quando 

podemos, então, confirmá-las ou não pelas portas descerradas do 

coração que vibra e treme, havido por tarefas novas que venha a lhe 

substituir as sombras amargurosas dos tempos que se foram por 

claridades novas de esperança e paz, trabalho construtivo e serviço 

solidário de Perfeita Espiritualidade. 

André Luiz (Espírito)                                                                         

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                              
(Salvador/BA, 04 de outubro de 2014) 

   

http://veja.abril.com.br/blog/ricardo-setti/files/2013/10/marie_antoinette.jpg
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CORRESPONDENCIA PESSOAL (POR E-MAIL) MANTIDA ENTRE O 

MÉDIUM VIVALDO E A SRA. ROSÍ D´PORTILHO 

 

De:  Rosí D' Portilho (XXX@hotmail.com) 

Enviada: sábado, 4 de outubro de 2014 20:40:37 

Para: Vivaldo Filho (vivaldo.espiritismo17@outlook.com) 

Nossa...... Agora q consegui ler todo o arquivo..... 

Estou de boca aberta....... 

Bem eu sempre tive uma sensação estranha desde criança.....qdo estava 

na janela eu sempre achava q iria decepar a minha cabeca...... 

Nunca deixei ninguém tocar no meu pescoço pois me dava mal estar... 

Sonhava q varias pessoas mexiam no meu pescoço e eu não conseguia me 

mexer.......(repetidamente o mesmo pesadelo) 

Putz.....deve ser por causa da guilhotina... 

Uau...... 

AB. 

Rosi 

Rosí D' Portilho (XXX@hotmail.com) 

 Adicionar aos contatos 

 04/10/2014 

 Para: Vivaldo Filho 

 

 

https://snt148.mail.live.com/ol/
https://snt148.mail.live.com/ol/
https://snt148.mail.live.com/ol/
https://snt148.mail.live.com/ol/
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De:  Rosí D' Portilho (XXX@hotmail.com) 

Enviada: sábado, 4 de outubro de 2014 19:08:39 

Para: Vivaldo Filho (vivaldo.espiritismo17@outlook.com) 

Ai, Deus explica melhor........ 

Maria Antonieta,? 

Ações  

Vivaldo Filho 

04/10/2014 

 Documentos 

Para: XXX@hotmail.com 

 

 

 

De:  Vivaldo Filho (vivaldo.espiritismo17@outlook.com) 

Enviada: sábado, 4 de outubro de 2014 19:03:43 

Para: XXXhotmail.com (rosipportilho@hotmail.com) 

Outlook.com Exibição Ativa  

1 anexo (204,3 KB) 

 

Maria Antonieta (Renc. Rosi Portilho).docx 

Veja o arquivo que segue e reflita... 

https://snt148.mail.live.com/ol/
https://snt148.mail.live.com/ol/
https://snt148.mail.live.com/ol/
https://snt148.mail.live.com/ol/
https://snt148.mail.live.com/ol/
https://snt148.mail.live.com/ol/
https://snt148.mail.live.com/ol/
https://snt148.mail.live.com/ol/
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Observe a primeira foto apresentada da personagem passada e veja o 

que ela segura... Rosas... É pouco ou quer mais?... E só obtive esta foto 

agorinha mesmo, quando fui vasculhar a internet em busca de dados 

sobre sua personalidade passada... 

Meu coração continua à toda...  

Continue na luta. Não esquecendo, porém,  que sem o amor e sem a 

humildade nada seremos, segundo São Paulo! 

Fique com Deus, 

Vivaldo 

 

   A Dra. Rosí D´Portilho, conceituada psicóloga e terapeuta 

universalista, além de atuar no campo da investigação psíquica na 

Apometria, propriamente dita, exerce a função honrosa de médium 

intuitiva, a consagrar amor e socorro aos Seres das sombras ainda 

tão ignorantes quanto carentes de afeto e auxílio, pode, por si 

mesma, atestar a veracidade do fenômeno mediúnico apresentado 

neste pequeno esboço de literatura reencarnatória, quando de forma 

muito natural e espontânea o estimado médium Vivaldo Filho lhe 

enviou as informações necessárias em torno daquela que teria sido a 

sua última experiência na corte francesa, após os insidiosos conflitos 

que lhe destituiu do trono francês pelas portas do cadafalso sinistro. 

   E sem que ela mesma tivesse dado qualquer informação antecipada 

ao prestimoso companheiro de Tarefas Espirituais com Jesus Cristo, 

pode o nobre amigo, sob a sugestão direta do Mestre e de seus 

afeiçoados Servidores Desencarnados Elisabeth d´Espérance e André 

Luiz, lhe ministrar o cântico de glória da Reencarnação, 

configurando-se assim, o presente fato, num Testemunho Vivo da 

Mediunidade Santificada. 

   Os fatos são inquestionáveis. E as condições não poderiam ter sido 

das mais perfeitas. 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 05 de outubro de 2014, às 13hs35min) 
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   Nota do médium: Um fato bastante precioso, que podemos assegurar 

total imparcialidade mediúnica de nossa parte, como poderá ser atestado 

pelo testemunho da própria Dra. Rosí Portilho, inclusive por 

correspondência pessoal (por e-mail) que trocamos durante o período inicial 

de nossa relação de amizade e afetiva, é que de maneira extremamente 

curiosa, vários dias após termos preparado e lhe encaminhado o material 

apresentado mais acima, sobre a sua reencarnação passada na roupagem 

carnal da rainha Maria Antonieta, ela mesma nos revelou que havia mudado 

o seu nome de Rosí Portilho Pereira, por uma questão de vibração 

numérica, para Rosí D´Portilho. 

   

Rosí D´Portilho e o seu quadro de Mãe Maria. 

   Entretanto, como poderemos verificar, o seu nome foi grafado no título 

deste sub-capítulo, exatamente como no original: Rosí Portilho. Isso sem 

que eu, na condição de médium, tivesse tomado qualquer tipo de 

informação antecipada da mudança anterior de seu nome. Isto, somente 

ocorrendo alguns dias mais tarde, como pode ser comprovado por 

correspondência mantida entre mim e ela, agora, tornada a minha doce 

Rosí, já que ela passou a preencher o meu pobre coração pelo calor 

generoso da esperança e do amor, da amizade e da verdadeira afeição, 

aliás, como já estava “escrito nas estrelas”. 

   Pelo que nos relata os Amigos Espirituais, a minha história sobre a face 

da Terra não se encerrou ainda e a querida e meiga Rosí, como muito bem 

exposto pelo eminente Pesquisador Espiritual Dr. Hemendra N. Banerjee, 

faz parte da plêiade de Entidades Espirituais que integra a Falange da 

Verdade, com o compromisso não somente de continuar crescendo 

intimamente para Jesus Cristo, mas, muito especialmente, de dar 

prosseguimento a Genealogia do Cristo. 

   E embora o assunto abordado acima esteja diretamente relacionado ao 

compromisso espiritual de nossa amiga Rosí D´Portilho, será muito valioso 
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para os nossos estudos que apresentemos agora um caso muito 

interessante de comprovação mediúnica, também ocorrido comigo (em 

25/10/2014), somente que em relação a uma outra amiga querida de nosso 

convívio pessoal, Sra. Vilma C. Teixeira, que apesar do pouco tempo de 

convivência, não mais que uns oito meses de amizade com ela, com o seu 

esposo Prof. Arnaldo R. C. Filho e seus três pequenos filhinhos (João, Filipe 

e Henrique), tenho privado junto à eles dos momentos mais encantadores 

dos últimos anos. 

   É que sem que eu tivesse tomado qualquer conhecimento antecipado 

acerca de sua vida pessoal, em relação à família carnal, de pronto, em 

determinado momento de um de nossos gostosos bate-papos, passei a lhe 

relatar que estava tomando notícia pela minha clarividência psicométrica 

que ela, em uma determinada existência passada, havia sido uma suicida, 

ou seja, havia desencarnado por conta de uma morte perpetrada por ela 

mesma. 

   Naquele momento, ela que é adepta da religião Protestante, tomou o caso 

para si, com certo espanto, porém nada nos informou a respeito ou mesmo, 

sequer, nos questionou sobre as ocorrências de natureza mediúnica que 

acabávamos de lhe relatar. 

   Pois bem, passado um dia após o ocorrido, ela me procura 

espontaneamente e passa a me relatar algo de sua vida atual, ocorrido na 

adolescência ou na juventude. É que ela, positivamente, nesta vida atual, 

também havia procurado premeditadamente a morte por uma tentativa de 

suicídio. Já que, segundo ela nos contou, tinha muitos problemas de ordem 

familiar e pessoal. 

   Como podemos observar (risos...), ela não teve o sucesso almejado em 

relação à morte premeditada. Entretanto, fica-nos evidente que, mais uma 

vez, as ocorrências de natureza transcendental por nosso intermédio 

parecem que vem ocorrendo dentro de um encadeamento perfeito, como se 

os nossos Guias Espirituais nos fizesse ver, pela própria experiência, que o 

Mundo Espiritual Maior comanda todo o nosso presente trabalho sobre a 

Reencarnação Programada e os seus desdobramentos na minha vida 

pessoal enquanto Espírito encarnado no solo da Terra. 

   Da mesma maneira que ocorrera com a nossa querida Rosí, em relação à 

Revelação Espiritual de sua vida pregressa como a rainha Maria Antonieta, 

tivemos o caso da amiga e companheira Vilma Teixeira... Dois casos muito 

interessantes, muito surpreendentes mesmo, repletos de grandes 

ensinamentos e verdades inatacáveis à Luz do Consolador Prometido. 

 



     Livro # 8: “SÃO LUIS IX – Vol. 3” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
84 

Ed. e-book:  
2015. 

 

Um estudo obrigatório sobre a Reencarnação deverá ser 

feito na obra do Dr. Hernani G. Andrade!    
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A BELEZA DE AMAR – Espírito Maria Dolores 

 

DEUS LHE ABENÇÕE! FILHA MINHA, 

RECORDAS QUE A LUTA É SEMPRE SAUDÁVEL, 

NA TRIXEIRA DAS RECORDAÇÕES DE EXPERIÊNCIAS  

QUE JÁ SE FORAM 

LEGANDO AO PRÓPRIO CORAÇÃO 

SOMAS SAGRADAS DE LUZ E FLORES... 

 

ENTREGA TUA ALMA BOA E TERNA 

NOS BRAÇOS DE JESUS, SEMPRE MEIGO E COMPASIVO, 

QUE DIANTE DE NOSSA IMENSA TREVA, 

ROGA, PEDE E INTERCEDE AO PAI, 

PELA NOSSA VENTURA E PELA NOSSA PAZ... 

 

ORAS HOJE COMO SE NÃO TIVESSE AMANHÃ, 

LEMBRANDO NOS FIOS DA EXISTENCIA QUE PASSA, 

A AURORA DA SUA AUGUSTA PRESENÇA 
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QUE HAVERÁ DE LHE TRAZER ALEGRIAS INTENSAS 

SE SOUBERES, MINHA QUERIDA FILHA,  

A FRENTE DO MUNDO TORMENTOSO E TRISTONHO, 

RENDER AFETO, CARINHO E TERNURA 

PARA AQUELE QUE SÓ LHE ROGA UMA PÉTALA DE SEU CORAÇÃO 

NA ESPERANÇA TERNA E FIEL,  

DE LHE ENTREGAR ALGO DE SI PRÓPRIO 

 POR MUITO LHE AMAR!... 

 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 06 de outubro de 2014, às 15hs46min) 

   

   Nota do médium: Mensagem espontânea do Espírito Maria Dolores em 

dedicação à companheira de atividades espirituais Rosí D´Portilho, quando a 

Mensageira Celestial, sob os cuidados de Francisco C. Xavier, compartilha os 

seus votos de gratidão e reconhecimento às suas tarefas honrosas junto 

aos sofredores do submundo astral, quando a dedicada médium Rosí pode, por 

sua vez, transformar as suas lágrimas intimas em ofertas generosas de 
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bondade e carinho aos irmãos desencarnados que têm sido relegados às 

sombras do esquecimento pela maioria dos seres encarnados que, à noite, 

durante a prece endereçada ao Deus de Bondade, esquecem-se de reter na 

retina da própria mente a lembrança dos desesperados, dos sofridos e dos 

maus, unicamente esposando ao coração obscurecido pelo extremo egoísmo, o 

desejo esquisito de ser servido e ser amado, sem que nada ofereça de bom e 

útil a própria vida que lhe cerca, a rogar-lhe uma réstia de caridade, que seja, 

do seu carinho e da sua atenção. 

   A Natureza pede solidariedade. 

   Mensagem revista e ampliada pela própria Benfeitora Maria Dolores às 

17hs47min, do mesmo dia. 

 

Livro da origem de Jesus Cristo,                                                        

filho de Davi, filho de Abraão. (Mateus 1.1). 

 

São Luis IX e a Nova Genealogia de Jesus               

para o Quarto Milênio da Era Cristã, hoje 

reencarnado na personalidade                                           

do médium Vivaldo P. S. Filho. 
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Raabe (Reencarnação Passada de Rosí Portilho) 
Revelação Espiritual em 08 de outubro de 2014, às 10hs27min. 

 

Pelo Espírito de Francisco C. Xavier 
 

Biografia: Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. 
 

 

Raabe de Jericó 

   Raabe, (em hebraico: ָרָחב, Hebraico moderno: Raẖav, Hebraico 

tiberiano: Rāḥāḇ; "amplo", "grande"; em grego: Ῥαάβ) era, de acordo 
com o Livro de Josué, uma mulher que vivia em Jericó, na Terra 

Prometida e que ajudou os israelitas na captura da cidade. Quase 
todas as traduções de Josué para o Português a descrevem como 

uma meretriz ou prostituta. 

Profissão de Raabe[editar | editar código-fonte] 

   O comentarista judeu medieval Rashi afirma que ela era uma 

vendedora de alimentos no mercado em Jericó. O historiador do 
primeiro século dC Josefo menciona que Raabe manteve uma 

pousada, mas é omisso quanto a saber se apenas o arrendamento de 
quartos era sua única fonte de renda. No Novo Testamento Cristão, 

a Epístola de Tiago e a Epístola aos Hebreus seguem a tradição 

estabelecida pelos tradutores da Septuaginta no uso da palavra grega 
"πόρνη" (que geralmente é traduzido para o Português como 

"meretriz" ou "prostituta") para descrever Raabe.1 2 3 

História[editar | editar código-fonte] 

   De acordo com o relato bíblico, Raabe teria convertido-se a Deus e 

ajudado os espiões israelitas antes da invasão da cidade, 

hospedando-os em sua casa. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Hebraico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hebraico_moderno
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hebraico_tiberiano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hebraico_tiberiano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grego
http://pt.wikipedia.org/wiki/Livro_de_Josu%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jeric%C3%B3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Terra_Prometida
http://pt.wikipedia.org/wiki/Terra_Prometida
http://pt.wikipedia.org/wiki/Prostituta
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Raabe&veaction=edit&vesection=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Raabe&action=edit&section=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rashi
http://pt.wikipedia.org/wiki/Josefo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Novo_Testamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ep%C3%ADstola_de_Tiago
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ep%C3%ADstola_aos_Hebreus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Septuaginta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Raabe#cite_note-1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Raabe#cite_note-2
http://pt.wikipedia.org/wiki/Raabe#cite_note-3
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Raabe&veaction=edit&vesection=2
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Raabe&action=edit&section=2
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Rahab_of_Jericho.jpg
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   Após a conquista de Jericó por Josué, a vida de Raabe é preservada 
juntamente com sua família. Após a destruição de Jericó, Raabe 

habitou entre os Israelitas e casou-se com Salmom. Deu à luz Boaz, 

que foi bisavô de Davi, tornando-se assim, da linhagem de Jesus. 
O Novo Testamento, no Evangelho segundo Mateus, informa que 

Raabe teria sido esposa de Salmom e mãe de Boaz, o Evangelho 
segundo Lucas também cita Salmon como pai de Boaz, entrando 

assim para a genealogia de Jesus Cristo e do rei Davi. 

 

Raabe foi adotada na família de Israel com o direito de desposar um israelita. Isso a 

colocou na linha genealógica que a fez não apenas ancestral do rei Davi, mas     

também de Jesus — o Messias. Ela é uma das quatro mulheres                               

mencionadas na Genealogia de Cristo.  

   Nota do Médium: Somente após o Espírito amoroso de Francisco C. 

Xavier ter nos revelado a reencarnação passada de nossa doce Rosí 

Portilho, é que fomos encontrar na internet (fonte Wikipédia) a biografia 

acima da venerável mensageira do Antigo Testamento, configurando não 

somente insenção de nossa faculdade mediúnica como a comprovação, pelo 

texto histórico, em si mesmo, das ocorrencias preciosas quão divinas que 

foram relatadas na obra: “SÃO LUIS IX – O Apóstolo Espiritual da 

Codificação Espírita”, de Autoria Espiritual de André Luiz, Dr. Hernani G. 

Andrade e Dr. Canuto de Abreu. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Josu%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/Novo_Testamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Evangelho_segundo_Mateus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Salmom
http://pt.wikipedia.org/wiki/Boaz
http://pt.wikipedia.org/wiki/Evangelho_segundo_Lucas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Evangelho_segundo_Lucas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Salmon
http://pt.wikipedia.org/wiki/Boaz
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jesus_Cristo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rei_Davi
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   Analisando de maneira cautelosa a psicologia das três personalidades em 

estudo, neste capítulo assinado pelo Dr. Banerjee (“A VOLTA DE UMA 

RAINHA DE FRANÇA AO SOLO DA TERRA PELA REENCARNAÇÃO 

PROGRAMADA AUTORIZA A MEDIUNIDADE DE VIVALDO P. S. FILHO – Um 

Caso Maravilhoso de Comprovação Psíquica”), isto se levarmos em 

consideração os aspectos sociais, ecológicos e espirituais a que estão ou 

estiveram subordinadas nas suas especificas reencarnações (Raabe, Maria 

Antonieta e Rosí D´Portilho) veremos que o conjunto das três 

personalidades faz-se manifestar naturalmente por um único quadro 

sugestivo de Reencarnação, levando-se em consideração que as figuras 

reencarnatórias são evidentemente um perfil perfeito de similitude, quase 

siamesas uma da outra. Inclusive, um estudo mais atento na história 

particular de cada uma delas, haverá de suportar as afirmativas do grande 

Mestre Espiritual indiano Prof. Hemendra N. Banerjee. 

   Neste último caso, temos podido atestar por força de nossa condição 

mediúnica de médium Psicométra, quando mentalmente, mesmo, 

sobrepomos a imagem facial uma da outra e acabamos por penetrar no 

campo mental ou espiritual de cada uma delas, facultando-nos visualizar as 

irradiações perispirituais e notando que estão simetricamente ligadas uma a 

outra, como se aos nossos sentidos mediúnicos estivéssemos diante de um 

só Espírito.  

   Vejamos agora que curioso, já que estamos formulando uma anotação em 

torno das revelações do Espírito Hemendra Banerjee, vejamos o que 

encontraremos na sua magnífica obra “VIDA PRETÉRITA E FUTURA” (1ª. 

Edição, Editora Nórdica, 1979), no capítulo 1, à página 23: 

   - “PONTO DE VISTA – Há uma outra maneira de encarar a questão da 

reencarnação. É interessante notar que essa questão pode ser reafirmada 

mesmo em bases empíricas, o que está sendo feito por parapsicólogos 

através de casos verdadeiros de reencarnação. Tais casos são 

objetivamente estudados e realizados esforços para que se encontre uma 

explicação para os mesmos. 

   Uma investigação em qualquer campo científico requer dados. Há casos 

impressionantes de crianças e adultos que afirmam se lembrar de sua vidas 

passadas. Seus dados foram devidamente anotados e autenticados. Na base 

desses dados, está-se fazendo esforços para se encontrar uma resposta 

para a questão da reencarnação. 

   Os casos que implicam em recordações de vida ou vidas anteriores têm 

sido registrados numa freqüência cada vez maior. As pessoas que acreditam 

firmemente na doutrina da reencarnação aceitam tais casos sem qualquer 

dúvida, enquanto outras, que descrêem da reencarnação, rejeitam tais 

relatos como tolices. Contudo, quando os cientistas se vêem 
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confrontados com dados empíricos, compreendem que têm de 

analisá-los de mente aberta”. (O grifo é meu). 

   Vejamos que, mesmo antes de desencarnar, o querido médico psiquiatra 

e cientista indiano já era um fervoroso defensor dos casos de Reencarnação 

oriundos da observação meramente subjetiva, ou seja, pelo elemento 

mediúnico, que, por si só, pelo menos para nós espiritualistas, é o mais 

perfeito e mais belo método de aferição, testemunho e comprovação da 

Vida Imortal. 

   Para ele, tanto quanto para nós, que seguimos as orientações de Allan 

Kardec, a Mediunidade é, sem dúvida, o maior libelo de desenvolvimento 

espiritual da criatura humana sobre a face da Terra. 

   Agora, vejamos se não é mesmo surpreendente que, mesmo aqui, 

quando estamos estudando as três personagens da História Humana, 

passada (Raabe e Maria Antonieta) e contemporânea (Dra. Rosí Portilho), 

vemos o quanto os Céus tem nos agraciado de testemunhos vivos da 

Mediunidade, em nosso caso particular, e da Reencarnação Programada, 

como consta da obra do próprio Dr. Banerjee (“VIDA PRETÉRITA E 

FUTURA”), quanto vemos na página em estudo (sobre o especifico assunto 

da subjetividade ou da Mediunidade), a de número 23, deste mesmo 

capítulo 1, o perfeito entrosamento simétrico com o que agora ele expõe 

como Espírito desencarnado, em sua exposição sobre três reencarnações de 

um único Espírito, isto em relação às próprias anotações Bíblicas: Mateus 

1: 5 e 6 (como consta da pequena nota mais acima). 

- Página do livro de Banerjee: 23 (que pode ser 2 + 3 = 5). 

- Capítulo do livro de Banerjee: 1 

- Soma do capítulo (1) com o resultado da página (5): Teremos o número 

6. 

   Fechamos assim, os números exatos do capítulo 1 mais versículos 5 e 6 

de Mateus, exatamente onde encontraremos uma menção à Raabe (agora 

reencarnada como Rosí Portilho). 

   E na soma de 1 + 5 + 6 = 12. Ou seja, sugere muito bem o ano de 

2012, quando Vivaldo Filho conclui a sua primeira obra mediúnica, 

propriamente dita, pela psicografia, “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, 

por Espíritos Diversos, em homenagem ao livro “VOLTEI”, do Irmão Jacob 

(Chico Xavier/FEB). 

   E realmente, elas (Raabe e Maria Antonieta), ressurgiram do 

passado da Terra na personalidade atual de Rosí D´Portilho 

para cumprirem os Desígnios de Deus à Luz do Consolador 

Prometido. 
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A REENCARNAÇÃO PROGRAMADA DE  

ROSI D´PORTILHO 

27/12/1960 

- 27: Temos aqui duas vezes o dia 10 (no 20) do nascimento de 

Vivaldo Filho. E ainda o mês 7 (julho) de nascimento de Vivaldo 

Filho. 

- 12: Corresponde muito bem ao ano de 2012, quando Vivaldo 

encerra pela psicografia a sua primeira obra mediúnica 

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, em 

homenagem ao livro “VOLTEI”, Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB). 

- 1960: 1 + 9 + 6 = 16. Ou ainda e mais uma vez o mês 7 (1 + 6) 

– julho – do nascimento de Vivaldo Filho na atual reencarnação. 

   Agora numa nova conta: 

- 1960: 19 + 60 = 79. Ou seja, mais uma vez o mês 7 (julho) de 

nascimento de Vivaldo, como também o exato mês 9 (setembro) 

quando ele conclui a obra “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, 

em homenagem ao livro “VOLTEI”, pelo Irmão Jacob (Chico 

Xavier/FEB). 

A DATA ACIMA FOI CEDIDA POR DRA. ROSÍ PORTILHO 

   Vejamos que nesse ano de 2014, ela completará 54 anos. 

Somente que se fizermos um rápido calculo (5 + 4), teremos o 

surpreendente número 9, que representa o mês de setembro, 

quando no ano de 2012 Vivaldo Filho finalizou a obra mediúnica 

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, em homenagem ao 

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

   Entretanto, em 18 de setembro (9) de 2014 Rosí Portilho fez seu 

primeiro contato com Vivaldo Filho por meio de carta eletrônica (e-

mail).  
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   Vejamos, que, por si só, o caso é dos mais surpreendentes, pois 

essa data de 18/09/2014 nos descortinará mais uma vez o 

maravilhoso Mecanismo das Vidas Sucessivas, quando os Agentes 

do Mundo Maior passam a nos revelar que as ocorrências do 

cotidiano das criaturas encarnadas na Terra estão, sim, 

subordinadas aos Ditames do Poder Supremo de Deus. 

   Vejamos: 

- 18: Pode ser muito bem o 9 (1 + 8): o mês (setembro) quando 

no ano de 2012 Vivaldo Filho finalizou a obra mediúnica 

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, em homenagem ao 

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

   Curiosamente, o 1 (janeiro) é o mês em que nasceu Elvis Presley. 

E o 8 (agosto) é o mês em que desencarnou Elvis Presley. E como 

foi muito bem documentado mais atrás, no capítulo sobre “O 

Evangelho Segundo o Espiritismo”, Elvis não somente foi a 

reencarnação do Rei Davi do povo Hebreu, como o Autor Espiritual 

da obra “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, em homenagem ao 

“VOLTEI”, pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB), em parceria com o 

Espírito glorioso de Santa Clara de Assis. 

   Notemos o que nos afirma O Novo Testamento, pela tradução 

de Haroldo Dutra Dias, do original grego (Editora CEI, 2010), a nota 

explicativa 18, da passagem de Mateus 1: 5 – 6:   

   -“Salmom é o bisavô de Jessé, pai de David (1Cr 2:11-13; Rt 

4:21-22”. 

   Portanto, Raabe, foi casada com Salmom. 

   Naquela época recuada do tempo, ela não somente foi a mãe de 

Boaz (nosso Vivaldo de agora), como foi a bisavó de Jessé, pai 

do Rei Davi (Elvis Presley), exatamente o Autor Espiritual da 

obra acima citada “MENSAGENS DE ALÉM–TÚMULO”, que fora 

preparada pelas mãos generosas de Elvis Presley (Rei Daví) e Santa 

Clara de Assis, em homenagem ao livro “VOLTEI”, do Irmão Jacó 

(Chico Xavier/FEB). 
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   E por mais incrível que possa parecer, mas como a própria 

querida Rosí poderá confirmar, a primeira canção romântica que 

Vivaldo lhe enviou de presente pela internet, foi um videoclipe de 

Elvis Presley (com Nancy Sinatra) da música “WHO ARE YOU (Who 

Am I?), que traduzida para o português seria “QUEM É VOCÊ (Quem 

sou eu?). 

 

Elvis & Nancy Sinatra (Filme O Bacana do Volante, 1967) 

   Isto ocorrendo, sem que nenhum dos dois tivesse, sequer, 

tomado conhecimento antecipado dos seus compromissos 

reencarnatórios, por força de suas ligações milenares. 

   

A Dra. Rosí D´Portilho em visita ao amigo Vivaldo Filho (Salvador, 

01/11/2014) 
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   Esse “VOLTEI” diz tudo. Vocês não acham?... 

   Continuemos: 

- 9: Novamente o mês 9 (setembro), quando no ano de 2012 

Vivaldo Filho finalizou a obra mediúnica “MENSAGENS DE ALÉM-

TÚMULO”, em homenagem ao “VOLTEI”, pelo Irmão Jacob (Chico 

Xavier/FEB). 

- 2014: Temos aqui duas vezes o dia 10 (no 20) de nascimento de 

Vivaldo Filho e mais duas vezes o mês 7 (no 14) de nascimento de 

Vivaldo Filho (São Luis IX). 

   Então, se reencontram (Vivaldo e Rosí) novamente no exato ano 

de 2014, quando os números marcariam com precisão divina o 

quadro do compromisso reencarnatório milenar entre ambos, ao 

encontrarmos as datas de nascimento de Vivaldo Filho (Boaz) em 

seu esquema reencarnatório, como visto logo acima. 

  Entretanto, interessado em trazer mais algum detalhe numérico 

que possa, pelo menos, sugestionar, senão enriquecer e comprovar, 

esse surpreendente quadro de Reencarnação Programada Pela 

Aritmética Divina, tendo a particular nota de que nem um e nem o 

outro até o presente momento se dava conta de maneira objetiva 

do que estávamos a preparar para os seus doces corações de 

viajantes eternos do Universo, notemos que no dia de hoje, quando 

o nosso Vivaldo está a psicografar, o que podemos dizer, a faze final 

de nossas tarefas espirituais a cerca da Família Real de França, ele 

inspiradamente se dá conta de que reside a sete (7) anos num 

imóvel residencial que se tornou, para nós, A Casa Celestial na 

Terra, e que fica exatamente (e de forma muito impressionante, 

diga-se de passagem!) no Bloco 02 e no Apartamento 004. 

 Ou seja: 

- Dia 2 do mês 4: Do nascimento de seu principal Diretor 

Espiritual: Francisco Cândido Xavier (que foi não somente a 

reencarnação de Allan Kardec como a de João Batista, O Espírito de 

Verdade). 
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   E exatamente neste momento do seu “reencontro” com a doce e 

generosa Rosí que, ele, toma consciência disto. 

   Com isso, fecha-se a conta da Reencarnação Programada de 

nossa irmã Rosí D´Portilho, junto ao médium baiano Vivaldo P. S. 

Filho. 

   Como os Mensageiros Divinos já haviam dito mais atrás, nesse 

nosso trabalho singelo sobre a Reencarnação da Família Real de 

França, Rosí Portilho, sim, também entra nesse esquema 

maravilhoso de elaboração da Nova Genealogia do Cristo para a 

o Quarto Milênio da Era Cristã, quando o Senhor voltará ao seio do 

mundo em nova experiência entre os seres materiais, somente que 

dessa vez para ação definitiva de colheita do trigo entre o joio da 

Humanidade da Terra já pacificada. 

   No entanto, compreendemos que os nossos queridos quão 

“ansiosos” (risos...) leitores devem está a se perguntar: - Afinal de 

contas, após tantos altos e baixos, idas e vindas, com quem Vivaldo 

vai ficar, com Francisca (Margarida de Provença) ou com Rosí 

(Raabe)? 

   A resposta, meus queridos irmãos, é muito simples quão natural: 

Com aquela que se dispuser a cumprir sua missão espiritual junto 

ao nosso amoroso amigo encarnado, que tem orado e rogado ao Pai 

dia e noite na sua longa e sofrida trajetória sobre a face do mundo, 

por um amor sincero e verdadeiro que lhe ajude a crescer e 

continuar caminhando para Jesus Cristo. 

   Bem, o grande final desta história de amor e veneração à Jesus 

de Nazaré, por todos os personagens desse grupo familiar, sem 

exceção, não saberíamos realmente como precisar. 

   Como se diz por ai, o futuro pertence a Deus. 

Hernani G. Andrade (Espírito)                                

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                 

(Salvador/BA, 10/10/2014) 
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Francisco C. Xavier (esq.) e Dr. Hernani G. Andrade (dir.), no IBPP, 1978. 

 

Raabe e a Genealogia de Jesus 
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UM ESTUDO COMPARATIVO 

Pelo Espírito Edgard Armond 
 

Genealogia de Jesus 
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. 

 

A anunciação do Anjo Gabriel a Maria, por Leonardo da Vinci, 1475, Galleria degli 

Uffizi, Florença. 

   A Genealogia de Jesus está relatada em dois dos 

quatro Evangelhos, Mateus e Lucas.1 2 Estes relatos são substancialmente 

diferentes.3 Várias explicações têm sido sugeridas e tornou-se tradicional desde, 

pelo menos, 1490 pressupor que a genealogia dada por Lucas foi traçada através 

de Maria e que a Mateus o faz através de José.4 Acadêmicos modernos 

geralmente vêem as genealogias como construções teológicas.5 Mais 

especificamente, sugere-se que as genealogias foram criadas com o objetivo de 

justificar o nascimento de uma criança com linhagem real.6 7 8 

   Mateus menciona sinteticamente um total de 46 antepassados que teriam vivido 

até uns dois mil anos antes de Jesus, começando por Abraão. Em seu relato, o 

apóstolo cita não somente heróis da fé, mas também menciona os nomes das 

mulheres estrangeiras que fizeram parte da genealogia tanto de Jesus quanto 

de Davi, que no caso foram Rute, Raabe eTamar. Também não omite os nomes 

dos perversos Manassés e Abias, ou de pessoas que não alcançaram destaque 

nas Escrituras judaicas.9 10 Divide então a genealogia de Jesus em três grupos de 

catorze gerações: de Abraão até Davi, de Davi até o cativeiro babilônico, ocorrido 

em 586 a.C., e do exílio judaico até Jesus. 

   Lucas, por sua vez, aborda a genealogia de Jesus retrocedendo continuamente 

até Adão, talvez com o objetivo de mostrar o lado humano de Jesus. E, superando 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci
http://pt.wikipedia.org/wiki/1475
http://pt.wikipedia.org/wiki/Floren%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Evangelho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Evangelho_segundo_Mateus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Evangelho_segundo_Lucas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Genealogia_de_Jesus#cite_note-1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Genealogia_de_Jesus#cite_note-2
http://pt.wikipedia.org/wiki/Genealogia_de_Jesus#cite_note-3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maria_(m%C3%A3e_de_Jesus)
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jos%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/Genealogia_de_Jesus#cite_note-4
http://pt.wikipedia.org/wiki/Genealogia_de_Jesus#cite_note-5
http://pt.wikipedia.org/wiki/Genealogia
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Linhagem_real&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Genealogia_de_Jesus#cite_note-6
http://pt.wikipedia.org/wiki/Genealogia_de_Jesus#cite_note-7
http://pt.wikipedia.org/wiki/Genealogia_de_Jesus#cite_note-8
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jesus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Abra%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/David
http://pt.wikipedia.org/wiki/Livro_de_Rute
http://pt.wikipedia.org/wiki/Raabe
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tamar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Manass%C3%A9s_de_Jud%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Abias_de_Jud%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Genealogia_de_Jesus#cite_note-9
http://pt.wikipedia.org/wiki/Genealogia_de_Jesus#cite_note-10
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cativeiro_babil%C3%B4nico
http://pt.wikipedia.org/wiki/586_a.C.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ad%C3%A3o_e_Eva


     Livro # 8: “SÃO LUIS IX – Vol. 3” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
99 

Ed. e-book:  
2015. 

Mateus, Lucas fornece um número maior de antepassados de Jesus.11 Esta 

genealogia é considerada por alguns autores como sendo a genealogia da Virgem 

Maria, a genealogia materna de Jesus, o que explicaria parte das diferenças entre 

esta e a genealogia apresentada por Mateus.12 

 

Segundo Mateus [editar | editar código-fonte] 

Narrativa [editar | editar código-fonte] 

   Os Evangelhos foram escritos com uma finalidade teológica e, portanto, não 

podem ser considerados, em hipótese alguma, como livros históricos. Não era a 

intenção desses escribas fazer história, mas de alentar as comunidades cristãs 

nascentes e de consolidar a nova mensagem que distinguia dos judeus, mas sem 

romper com a tradição judaica, e distinguia-os dos outros povos, chamados 

"pagãos". 

   A genealogia de Jesus, conforme descritas nos evangelhos, tem o intento de dar 

legitimidade à sua pessoa e aos seus ensinamentos, proclamando que Jesus era 

aquele esperado e anunciado no AT e fruto da intervenção celestial. Portanto, 

trata-se de uma mensagem teológica e não histórica que os evangelhos querem 

passar. 

1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. 

2. Abraão gerou a Isaque; Isaque gerou a Jacó; Jacó gerou a Judá e a seus 

irmãos; 

3. Judá gerou de Tamar a Perez e a Zara; Perez gerou a Esrom; Esrom gerou 

a Arão; 

4. Arão gerou a Aminadabe; Aminadabe gerou a Naassom; Naassom gerou a 

Salmom; 

5. Salmom gerou de Raabe a Boaz; Boaz gerou de Rute a Obede; Obede 

gerou a Jessé, 

6. Jessé gerou ao rei David. David gerou a Salomão daquela que fora mulher 

de Urias; 

7. Salomão gerou a Roboão; Roboão gerou a Abias; Abias gerou a Asa; 

8. Asa gerou a Josafá; Josafá gerou a Jorão; Jorão gerou a Uzias; 

9. Uzias gerou a Jotão; Jotão gerou a Acaz; Acaz gerou a Ezequias 

10. Ezequias gerou a Manassés; Manassés gerou a Amom; Amom gerou a 

Josias, 
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11. e Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio em 

Babilônia. 

12. Depois do exílio em Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel; Salatiel gerou a 

Zorobabel; 

13. Zorobabel gerou a Abiúde; Abiúde gerou a Eliaquim; Eliaquim gerou a 

Azor; 

14. Azor gerou a Sadoque; Sadoque gerou a Aquim; Aquim gerou a Eliúde; 

15. Eliúde gerou a Eleazar; Eleazar gerou a Matã; Matã gerou a Jacó, 

16. e Jacó gerou a José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que se 

chama Cristo. 

17. Assim todas as gerações desde Abraão até Davi são catorze gerações; 

também desde David até o exílio em Babilônia, catorze gerações; e desde 

o exílio em Babilônia até o Cristo, catorze gerações. 

Fonte 

S:Tradução Brasileira da Bíblia/Mateus/I 

 

Interpretação [editar | editar código-fonte] 

   No primeiro versículo, é usada a expressão Filho de Davi, que é um título 

messiânico.13 Mais de 400 anos tinham se passado desde as ultimas profecias 

do AT, Judeus fiéis espalhados pelo mundo esperavam o Messias.Tanto Maria 

quanto José pertenciam à casa de Davi. As profecias do Antigo Testamento 

afirmavam que o Messias nasceria de uma mulher (Gn 3:15), da descendência 

de Abraão (Gn 22:18), pela Tribo de Judá (Gn 49:10) e da família de Davi (2 

Sm 7: 12, 13). 14 

   Em Mateus, quatro mulheres são mencionadas: Tamar, Raabe, Rute e Bate-

Seba (Citada como cuja mãe tinha sido mulher de Urias). Destas pelo menos 3 

eram gentias (Tamar, Raabe e Rute). Isso era fora do costume, talvez tenha 

feito indicando que Deus não se limita aos israelitas mais a todos os povos.13 

   Mateus subtendeu algumas gerações, (exemplo: Acazias, Joás e Amazias - 

2Cr 21.4-26.23) quando no versículo 8 diz que Jorão gerou Uzias, ele estava 

utilizando gerou no sentido de "foi antepassado de".13 É provável que tenha 

feito isso a fim de apresentar um sumário sistemático de três períodos na 

história de Israel (A Monarquia, o Cativeiro e o Messias), cada um com catorze 

gerações. O valor numérico das letras em hebraico para "Davi" é igual a 

catorze. Talvez Mateus tenha usado essa abordagem a fim de ajudar seus 

leitores a memorizar essa lista complicada. 14 
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   Mateus não diz que José gerou Jesus, mas somente que era o marido de 

Maria e que Jesus nasceu dela, sendo assim juridicamente descendente de 

Davi. 13 

Segundo Lucas [editar | editar código-fonte] 

Narrativa [editar | editar código-fonte] 

 
“ 

«Ora o mesmo Jesus, ao começar o seu ministério, tinha cerca de 

trinta anos, sendo filho (como se julgava) de José, filho de Heli, 

filho de Matã, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janai, filho de 

José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, 

filho de Nagai, filho de Máate, filho de Matatias, filho de Semei, 

filho de José, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Resá, filho de 

Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melqui, filho de 

Adi, filho de Cosã, filho de Elmadã, filho de Er, filho de Josué, filho 

de Eliézer, filho de Jorim, filho de Matã, filho de Levi, filho de 

Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de 

Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de 

Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obede, filho de Boaz, 

filho de Salá, filho de Naassom, filho de Aminadabe, filho de 

Admim, filho de Arni, filho de Esrom, filho de Farés, filho de Judá, 

filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Terá, filho de 

Nacor, filho de Serugue, filho de Ragaú, filho de Faleque, filho de 

Éber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, 

filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de 

Enoque, filho de Jarete, filho de Maleleel, filho de Cainã, filho de 

Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus.» (Lucas 3:23-38) 
” 

Interpretação [editar | editar código-fonte] 

   A genealogia contada a partir da semente de uma mulher não era comum na 

época. Alem de trazer diferentes nomes em comparação a Mateus, pode-se 

olhar esta diferença de maneira profética se olharmos para a promessa de 

Deus quando diz que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente 

(Gn 3:15). 15 

   No versículo 23 Lucas nos informa a idade que Jesus começou o seu 

ministério. Trinta anos, era a idade que o Levita assumia seu ministério (Nm. 
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4.47), pois acreditavam que com essa idade o homem se tornava maduro. 

Também é feito referência sobre José não ser o pai físico de Jesus.13 

 

Diferenças genealógicas 

   A questão da genealogia de Jesus, dada por Mateus e Lucas, tem deixado 

perplexos muitos eruditos, desde o principio da igreja primitiva. A hipótese mais 

aceita é a que Lucas teria dado a genealogia de Maria, enquanto Mateus a de 

José. Essa explicação foi dada pela primeira vez por Ânio de Viterbo, no ano de 

1490, um erudito católico-romano. Essa explicação foi aceita por Lutero, e também 

por muitos protestantes desde então. Porem não é muito aceita pelos eruditos 

atualmente. 16 

   As principais diferenças genealogias entre os dois livros são: 

• Lucas enfileira 56 nomes, retrocedendo até Abraão, ao invés de 42 em Mateus. 

• Heli aparece como pai de José, ao invés de Jacó (Como diz Mateus). 

• Há 7 diferenças antepassados imediatos de Zorobabel (Lucas 3:26-27). 

• Neri ao invés de Jeconias, aparece como pai de Salatiel (Lucas 3:27). 

• A descendência de Jesus passa por Natã (Lucas 3:21), ao invés de fazê-lo por 

Salomão, como diz Mateus. 

• Lucas faz retroceder a genealogia até Adão, passando por Abraão, ao passo 

que Mateus retrocede apenas até Abraão. 

   Outra teoria é de que ambos omitiram alguns nomes, sem qualquer tentativa de 

apresentar listas absolutamente completas, mas apenas um sumário. Há aqueles 

que defendem duas linhagens diferentes, uma real (Mateus) e outra simples e 

humana (ou sacerdotal segundo alguns eruditos). As diferenças nos nomes 

também podem acontecer quando por exemplo levarmos em consideração que 

Neri e Jeconias eram a mesma pessoa, podem ser chamadas nos livros por 

nomes diferentes. Ou ainda que Salatiel dito filho de Neri e Salatiel Filho de 

Jeconias eram pessoas diferentes com o nome em comum. Ou outra maneira que 

segundo o costume da época um veio a falecer sem deixar herdeiros e o outro 

teve filho para manter a linhagem do falecido. 16 

   No Livro da Abelha, texto em língua siríaca atribuído a Salomão de Akhlat, bispo 

de Baçorá no século XIII, a justificativa é o levirato, o casamento com a viúva do 

irmão, de forma a dar descendentes ao irmão falecido: Jacó, filho de Matã, era 

meio-irmão, por parte de mãe, de Heli, filho de Melchi, mas como Heli morreu sem 
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filhos, Jacó tomou a viúva por esposa, de forma que José era filho natural de Jacó, 

mas filho legal de Heli.17 

Críticas 

   No século V ou VI, judeus não-messiânicos "ante-Evangelho" classificaram 

o Toledot Yeshu, (veja Mt 1: 18N; aparentemente escritas para a informação dos 

judeus em geral após vários séculos de perseguição da Igreja, representando 

Yeshua como produto de uma união ilegítima entre Maria e um soldado romano 

chamado Yosef ben-Pandera. Uma versão mais atenuada dessa história aparece 

no Talmude (Shabat 104b, Sanhedrin 67a) e na Tosefta (Chullin 2:22-23), veja 

Herford, Christianity in Talmud and Midrash [Cristianismo no Talmud e no Midrash]. 

O motivo óbvio para tal fábula é neutralizar as narrativas do evangelho da 

intervenção celestial, substituindo-a por uma explicação mais natural do 

nascimento do filho de uma mulher solteira. 18 
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A PALAVRA DO BENFEITOR 

 

   Não desejamos de forma alguma desconsiderar o estudo acima 

apresentado pelas mentes obcecadas pela verdade e pela justiça nas 

narrativas da História do mundo planetário, entretanto não podemos, 

de todo, asseverar que os nossos irmãos estudiosos estão com a 

verdade absoluta acerca do que foi apresentado nas análises e 

conclusões dos amigos que enriquecem a Cultura do mundo pelas 

correntes generosas quão democráticas da comunicação internaltica, 

já que, a rigor, se estamos falando ou estudando os elementos 

culturais e religiosos da Bíblia, não podemos desconsiderá-la como 

elemento natural e muito seguro de natureza histórica, mesmo 

porque, os próprios evangelistas, segundo temos informações do lado 

de cá da experiência múltipla do Homem-Espírito, sabiam por 

antecipação de que estavam a grafar os caracteres incontestáveis da 

vida messiânica do Divino Profeta para as gerações que haveriam de 

se perpetuar, em encarnações sucessivas, nos milênios futuros. 
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   Portanto, crermos simplesmente que eles não faziam senão 

“senões” de natureza dogmática ou teológica, seria cair no ridículo e 

no absurdo de reduzir o Pensamento Sublime do Divino Pacificador 

em moedas sem valor e sem mérito algum, dentro da economia 

importantíssima da vida social e humanitária do Globo terrestre. 

   Um absurdo sem precedentes. 

   Pois bem, fazendo esse pequeno intróito, vemos com bons olhos o 

que tem sido apresentado ao longo do tempo a cerca das narrativas 

evangélicas, no que diz respeito não somente a natureza sublime da 

concepção do Messias de Nazaré, mas em relação à linhagem 

ancestral captada pela mente mediúnica de Lucas tanto quanto de 

Mateus. 

   Particularmente, temos um carinho todo especial pelo Evangelho do 

médico Lucas, que haveria de retornar mais a frente, na roupagem de 

um médium simplório e sem grande, ou praticamente nenhum, 

recurso amoedado, apesar de uma cultura espiritual muito 

significativa, para entreter os estudantes aficionados pelas 

interessantíssimas observações metafísicas a respeito da vida perfeita 

quão meridiana do Mestre Galileu, como temos podido observar pelos 

seus trabalhos mediúnicos levados a efeito no decorrer dos últimos 

18 anos, e em assim sendo proporcionar a todos nós, quanto a ele 

próprio que vibra e se emociona com cada página de luz que recebe 

da parte de seus Benfeitores desencarnados, uma delicada quão 

fascinante abordagem no esquema ora apresentado, particularmente 

na reencarnação programada de nossa irmã Rosí D´Portilho, quando 

na roupagem fisiológica de Raabe, a venerável companheira de 

Salmom, que de prostituta transformou-se na grande heroína do 

povo de Israel. 

   Sim, não iremos interferir de maneira desrespeitosa nos estudos 

ora apresentados pelos autores dos textos acima, pinçado da 

venerável fonte de pesquisa Wikipédia, por considerarmos que tal 

iniciativa deva partir substancialmente dos nossos irmãos da Terra 

que se dedicam com carinho e ardor às sérias pesquisas históricas 

em torno dos Livros Sagrados do povo Cristão, porém faremos 

apenas aqui uma breve referencia, ou mesmo uma interessante 

lembrança, de que tanto o quadro genealógico de Mateus quanto o de 
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Lucas estão em perfeito sincronismo com as transcendentes 

ocorrências históricas, havendo entre um e outro, apenas e tão 

somente, uma pequena discrepância entre o quadro celestial da 

linhagem sagrada de Jesus e a sua concepção como Criatura Perfeita 

de Deus, mas subordinada aos implementos hereditários da cadeia 

sanguínea de seus ancestrais, apesar de ter nascido de uma mulher 

virgem, como muito bem exposto pelo médium Vivaldo (o Evangelista 

Lucas reencarnado) na sua obra (até então inédita) “CIÊNCIA DOS 

ESPÍRITOS – A Revelação do Amor”. 

   Mas, vejamos, meus irmãos, como tudo tem se encadeado na vida 

mediúnica de nosso amigo Vivaldo, já que ele mesmo havia 

anteriormente preparado o Evangelho, pelo menos a parte do serviço 

sublime que lhe cabia efetuar, antecipando em mais de dois mil anos 

o que agora ele vem apresentar pelas portas da Mediunidade em 

Allan Kardec, ou seja, uma concepção toda ela voltada para a idéia 

central de uma linhagem hereditária segundo Maria, a Mãe 

Santíssima do Salvador Supremo de Nossas Vidas, já que o seu 

trabalho mediúnico não somente encerra aspectos surpreendentes da 

atividade sexual dos Espíritos como também afirma que Nosso 

Senhor nasceu ou foi gerado do seio maternal de uma mulher virgem. 

   Esta era a parte que lhe cabia à época do Cristianismo nascente. 

   E agora, de retorno ao mundo das forças fisiológicas, como médium 

praticamente desconhecido, apesar da longa trajetória de serviços 

prestados a causa do Consolador Prometido, narra pelas mãos dos 

seus generosos Guias Espirituais as suas impressionantes 

experiências paranormais (ou mediúnicas) no campo maravilhoso 

da Sexualidade Transcendental, o que seguramente nos dá a 

todos, indistintamente, uma maior e mais perfeita compreensão em 

torno da concepção do corpo físico de Jesus Cristo.  

   A inesgotável fonte de recursos técnicos e científicos do Mundo 

Espiritual Superior, estão agora a disposição de todos aqueles que se 

debruçarem com sinceridade sobre as laudas de seu humilde trabalho 

psicográfico, realizado a partir do serviço dele mesmo e do esforço de 

centenas e milhares de Entidades Espirituais que lhe acompanham os 

passos de perto, de maneira a não permitir que ele venha a dar 

muitas “mancadas” na sua vida diária, e que, sinceramente, temos 
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confiança de que não será motivo de resistência aos menos afeitos às 

questões de transcendência e nem material de escândalo nas mãos 

de pseudo-defensores da moral evangélica, como se na Vida 

Espiritual o sexo fosse coisa de espírito obsessor ou coisa que o 

valha, apesar de reconhecermos que trata-se ainda, e de forma 

inexplicável, assunto abordado no seio do Espiritismo Evangélico por 

poucos e muito poucos mesmo, e como se estivessem uns e outros 

transitando sobre verdadeiros campos minados de guerra. 

   A ignorância de muitos cairá a partir do esforço daqueles poucos 

que lutam e trabalham pela grandeza de um Espiritismo totalmente 

liberto das medonhas amarras do tempo medieval, quando as 

fogueiras da inquisição vibravam com as carnes dos sensitivos e dos 

paranormais que ousavam testemunhar o Mundo Espírita pelas portas 

escancaradas de suas faculdades atormentadas e injustificadamente 

mal compreendidas. 

   Que Deus seja louvado. 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                    

(Salvador/BA, 11 de outubro de 2014) 

 

    

   Nota biográfica: O comandante Edgard Pereira Armond (Guaratinguetá, 

14 de junho de 1894 — São Paulo, 29 de novembro de 1982) foi um militar, 

maçom, professor e espírita brasileiro. 
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A Mensageira 

Pelo Espírito Neio Lúcio 

“É provável que muito em breve vocês lerão trabalhos meus com o selo de “Néio 

Lucio”, 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.) 

 

Bate-Seba 
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. 

 

 

Betsabá lendo carta do rei Davi (pintura de Willem Drost, 1654) 

    

   Betsabá, Betsabé (português brasileiro) ou Bate-Seba (português 

europeu) (em hebraico: בת שבע, Batsheva ou Batseba) foi, de acordo 
com a narrativa bíblica, uma das esposas do rei Davi. Era filha 

de Eliã ou Amiel, e esposa de Urias, o guerreiro heteu a serviço do rei 
hebreu.1 2 Seu nome significa literalmente «filha de set'anos», porém 

pode ser também traduizido como «filha do ajuste».3 

   Enquanto os soldados lutavam contra os amonitas, Davi ficou 

impressionado com a beleza de Bate-Seba ao vê-la banhar-se e a 

seduziu. Obteve sucesso na sua sedução, o que geralmente sucedia 
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aos reis na sociedades primitivas, embora o seu ato fosse 
considerado uma transgressão perante a lei mosaica e um pecado 

segundo os olhos do Deus de Israel. 

   Para tentar encobrir sua transgressão, Davi chegou a cometer outro 
pecado, expondo Urias à morte em uma batalha, reduzindo suas 

chances de sobreviver (II Samuel 11). Bate-Seba estava grávida de 
Davi e, após a morte de seu marido Urias, ela tornou-se uma de suas 

esposas. 

   Devido ao fato, Davi foi repreendido por Deus através 

do profeta Natã , reconheceu seu pecado (II Samuel 12:13), e pediu 
perdão a Deus (salmo 51). No entanto, o menino que nasceu dessa 

gravidez adulterina morreu por juízo divino (II Samuel 12:15-18), o 
que deixou Davi profundamente abatido, porém em grande estado de 

adoração ao Deus Eterno, pela sua justiça. 

   No entanto, Davi teve com Bate-Seba mais quatro filhos, 

incluindo Salomão, que sucedeu ao trono de Israel (I Crônicas 3:5) e 

cumpriu a promessa de construir um templo para Deus. 

   Quando Davi estava quase morrendo, Adonias reivindicou para si a 

sucessão ao trono de Israel, mas Bate-Seba e o profeta Natã 

convenceram Davi a instalar Salomão como rei (I Reis 1:5-40). 

   No hebraico, o seu nome significa "filha do juramento", ou então 

"sétima filha". Em I Crônicas 3:5, ela é chamada Bate-Sua. 

   Nos escritos rabínicos Bate-Seba é descrita como mulher dotada de 
mente brilhante e de beleza física incomum. Acreditavam que parte 

da sabedoria de Salomão teria sido herdada de sua mãe. 

Referências 

1. Ir para cima↑ David y Betsabé en la Biblia (em espanhol). Visitado em 

14.nov.2012. 

2. Ir para cima↑ METZGER, Bruce Manning; COOGAN, Michael David. Dicionário da 

Bíblia: as pessoas e os lugares. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002. vol. 1. 

3. Ir para cima↑ Bath - Sheba (Bat - Sheva) | Girl | Hebrew Names | Learn 

Biblical Hebrew with eTeacher (em inglês). Visitado em 14.nov.2012. 

 

A PALAVRA DO BENFEITOR 

 

   É evidente, sob qualquer prisma que venhamos a observar os fatos 

e as ocorrências aritméticas, tudo até aqui se encaixa de forma 

surpreendente, todas as ocorrências de fórum doutrinário, histórico e 
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matemático estão em perfeito sincronismo com o que existe de mais 

técnico e mais científico, já que em momento algum fora esquecida a 

prova da “fidelidade” das provas e das evidencias e nem mesmo da 

de valor moral a que está atrelado todo o conjunto de mensagens e 

exposições que pela graça de Deus tivemos a felicidade de, aqui, 

apresentar a cada um de nossos amigos leitores, confiando também 

de que todos haverão de compreender as naturais deficiências 

mediúnicas de nosso singelo aparelho psíquico, tanto quanto aquelas 

de origem toda espiritual, já que muitos de seus Guias e Mentores 

desencarnados também encontram mil dificuldades para lhe 

transmitir os recados do além com a precisão e a perfeição desejada, 

pois as tarefas de intercambio Entre os Dois Planos de Vida são 

extremamente melindrosas, cheias de perigos e, possíveis surpresas, 

nem sempre agradáveis para qualquer uma das partes em serviço, o 

médium e nós mesmos, os seus abnegados Amigos Espirituais. 

   Exatamente, por este motivo é que compreendemos a luta travada 

pelos Mensageiros encarnados no solo do Plano Material, vez por 

outra, ou quase sempre, em insana e quase que em enlouquecedora 

batalha consigo mesmos, sem saber ao certo se seguem para a 

frente ou se estacam no meio do caminho, já que muitos acabam por 

tombar diante das dificuldades naturais, e muito compreensíveis, 

numa empreitada que podemos classificar acertadamente de 

“combate da luz contra a sombra”. 

   Assim ocorreu com o Cristo e dessa maneira fora como os Profetas 

e os grandes missionários do passado da Terra conseguiram, na sua 

maioria, fazer luzir as claridades santificadas da Vida Perpétua. 

   Pois bem, todos são unânimes em levantarem a bandeira de Jesus, 

porém nem todos conseguem manter o mastro do bom combate até 

o final da jornada. 

   Sim, compreendemos. 

   Mas, só não entendemos como os nossos irmãos do solo planetário 

podem acudir a si mesmos, diante das dificuldades da vida 

mediúnica, que deve ser vivida santamente, por conta dos mais 

descabidos e despropositados interesses e, via de regra, fazendo 

concessões com o que existe de mais tétrico na vida carnal, ou seja, 



     Livro # 8: “SÃO LUIS IX – Vol. 3” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
111 

Ed. e-book:  
2015. 

se subordinando aos deleites de uma existência voltada para o prazer 

mundano, seja na bebedeira do final de semana ou na enlouquecida 

paixão pelo sexo sem limites e sem qualquer respeito consigo 

mesmo, já que para muitos destes não tem bastado a companhia 

agradável do esposo ou da esposa, do namorado ou da namorada 

(abstração feita da preferência sexual de cada um!), mas não, o 

interesse e o desejo de muitos, para não cairmos na generalização, é 

o de levar uma vida totalmente “free”, sem limites, sem controle, e 

sem nada mesmo que possa lhes garantir uma assistência espiritual 

mais condizente com o caráter seriíssimo de todo e qualquer mandato 

mediúnico, seja na Terra ou nas Dimensões do Espírito.  

   O luxo, o dinheiro, o sexo fácil (e sem compromisso) e o 

desrespeito para com as coisas sagradas têm levado um enorme 

contingente de médiuns, espíritas ou não, a uma situação de 

completo desespero após a morte fisiológica.  

   Temos visto do lado de cá, inúmeros companheiros que tiveram 

excelentes oportunidades de crescimento espiritual ainda sobre a face 

do planeta, possuidores de valiosas e diversificadas faculdades 

mediúnicas, mas que por conta de um “falso” medo do desconhecido 

ou de supostas armadilhas orquestradas pelos Espíritos inferiores, por 

intermédio de “obsessões”, acabaram por descambar num 

redemoinho de verdadeiras luxurias, quando não, para macabros 

pendores para o ganho ilícito com o Mundo Espiritual, já que muitos 

deles se consagraram durante as suas últimas experiências carnais 

aos serviços da Mediunidade pela veia, nem sempre ética e nem tão 

pouco moral, da Espiritualidade Clinica, já que detentores de títulos 

acadêmicos que supunham serem as suas credenciais para o 

intercambio mais estreito com o Plano dos Espíritos. 

   Não vemos, necessariamente, conflitos de ordem ética em relação 

à vida profissional, muitas vezes apostolar, de nossos irmãos 

encarnados, profissionais das diversas áreas da saúde mental e física 

que por contingência da própria tarefa espiritual venha a receber 

honorários pelos seus serviços, também, no campo da Mediunidade 

Clinica (em qualquer esfera de tarefas transcendentais), já que é 

muito natural mesmo que possam se proporcionar o sustento 

material e a tranqüilidade econômica na própria família, pois são 
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homens e mulheres que estudaram e foram preparados pelas 

academias do Plano Carnal para que cumprissem as tarefas que Deus 

lhes outorgou no trato com os doentes e os aflitos do mundo, 

diferentemente dos companheiros médiuns de caráter 

eminentemente religioso, apesar de fazermos a ressalva mais do que 

justa de que tantos uns (profissionais especializados) quanto outros 

(religiosos) haverão de entender e interiorizar no cerne da própria 

alma de que a Caridade Perfeita (Moral e Material) é a chave mestra 

que haveremos de utilizar a cada passo do caminho, abrindo as 

portas gloriosas dos Mundos Perfeitos da Espiritualidade Eterna. 

   O certo, meus irmãos, é que poucos ainda, muito poucos mesmo, 

estão interessados em dedicar, pelo menos, uma parte da sua cota 

de suor e lágrimas ao trabalho miraculoso e desinteressado da 

Medicina Espiritual, quando, na verdade, na condição de enfermeiros 

e terapeutas humildes haveriam todos de se elevar um tanto mais na 

Escala Espírita, proporcionando para si mesmos, após a passagem 

pelos umbrais da morte, as inapreciáveis alegrias das Almas Felizes e 

Gloriosas. 

   E dentro desse mesmo esquema de Revelações Reencarnatórias, 

que também se encontra alinhado à Missão Espiritual do rei São Luis 

IX de França, e para fecharmos o conjunto de personalidades 

femininas que estavam, e estão ainda, atreladas por uma corrente 

invisível de compromissos milenares com o nosso Vivaldo Filho, no 

século XX-XXI, apresentamos a jovem B., que, seguramente, nos 

próximos anos, caso não venha a dar muitas mancadas na sua vida 

pessoal, haverá de apresentar, em si mesma, uma variedade de 

faculdades mediúnicas que lhe possibilitará dar continuidade às 

tarefas de agora do nosso querido médium Vivaldo P. S. Filho. 

   Sim, ela é a reencarnação atual da antiga personagem bíblica 

Betsabá, somente que agora vivendo numa roupagem carnal muito 

delicada, jovial e profundamente atraente. 

   Em decorrência mesmo destes, e de outros atrativos, é que 

preferimos orientar o nosso valoroso e romântico Vivaldo (risos...) a 

se manter afastado dela o máximo possível, haja vista que ela tem os 

atrativos ideais para lhe virar a cabeça e lhe fascinar o coração já tão 

bombardeado pelas tormentas da vida material. 
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   Com isso assegurado, apesar de nosso querido médium já ter lhe 

privado da companhia na condição de humilde companheiro e 

morador do mesmo condomínio residencial onde mora em Salvador 

(BA), temos a certeza de que ela, pela graça de Deus, haverá de 

trilhar pelos melhores caminhos da vida planetária e no momento 

oportuno nos dará a alegria de lhe facultar a eclosão de suas 

potencialidades espirituais, segundo as orientações de Allan Kardec e 

Chico Xavier, tendo em Jesus Cristo o seu Guia e Mestre Maior. 

   Com isso, cremos que fechamos todo o projeto reencarnatório do 

sagrado Espírito São Luis, o Presidente Espiritual da “Sociedade 

Espírita de Paris”, já que a Nova Genealogia do Cristo para o 

Quarto Milênio da Era Cristã estará também assegurada por conta 

destas quatro personagens da Bíblia: Raabe (Rosí D´Portilho), Rute 

(Elisabeth d´Espérance) e Betsabá (Srta. B.). 

   Não, não estamos esquecidos.  

   A nossa querida Maria Francisca (Margarida de Provença) trata-se 

da reencarnação atual de Tamar, que na linhagem sagrada do 

Messias fora a: nora de Judá, filho de Jacó. (Wikipédia). 

 

“A data de 25 de dezembro para o nascimento de Nosso Senhor deve estar 

certa mesmo. Senão, com o passar dos anos, ela já teria sido mudada”. 

– Espírito Chico Xavier (Vivaldo P. S. Filho, médium) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jud%C3%A1_(filho_de_Jac%C3%B3)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jac%C3%B3
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“Médium é que nem bagaço de cana, se não passar pela 

moenda não dá caldo”. 

– Emmanuel (por Chico Xavier) 

 

Chico Xavier e seu Guia Espiritual Emmanuel. 

        Sem desejar ser descortês com aqueles que pensam 

diferentemente a nós outros, vemos aqui em completo deleite 

espiritual uma cascata luminosa de evidencias e provas 

inumeráveis de que o nosso Vivaldo P. S. Filho se trata da 

personalidade reencarnada do rei Luis IX de França, o eminente 

Espírito que fora o Presidente Espiritual da Sociedade Espírita de 

Paris, ao tempo de Allan Kardec, quando não podemos em hipótese 

alguma deixar de bater na mesma tecla na qual os demais 

companheiros desencarnados, Autores Espirituais da presente obra 

mediúnica e de pesquisa, afirmam de que positivamente não existe 

margem para que qualquer investigador possa descaracterizar o 

enorme conteúdo documental aqui apresentado e amealhado numa 

verdadeira biblioteca espiritual, já que não somente foram utilizadas 

as informações provenientes dos registros históricos dos Homens 

materiais, mas na diversificada, quão substanciosa, literatura 

mediúnica de Allan Kardec, Chico Xavier e, principalmente, do Novo 

Testamento. 
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OS SINAIS DA REENCARNAÇÃO DE SÃO LUIS IX NA 

OBRA DE HERNANI G. ANDRADE 

 

   Mas, para que não cometêssemos algum pecado em relação ao 

material de nossa consulta, já tão ricamente ilustrado, aproveitamos 

para encerrar o presente estudo com um último exemplo de precisão 

documental, já que na obra do eminente Prof. Dr. Hernani G. 

Andrade, “REENCARNAÇÃO NO BRASIL” (1ª. Edição, Editora O 

Clarim, 1988), vamos encontrar também o selo de fidelidade ao 

nosso serviço de agora, quando nos capítulos VII e X (que 

correspondem respectivamente ao mês – 7: julho – e ao dia – 10 – 

de nascimento de Vivaldo P. S. Filho/São Luis IX, no século XX), 

haveremos de encontrar as seguintes provas de que o próprio Dr. 

Hernani G. Andrade, sim, mesmo que inconscientemente (ou 

inspiradamente) estava em perfeito sincronismo (ou sintonia) com as 

Altas Esferas da Vida Maior, em relação ao mandato mediúnico e a 

missão do Espírito São Luis: 

- Capítulo VII: O Caso Patrícia e Alexandra: Neste maravilhoso 

capítulo não só presenciamos a perfeita sintonia entre a linguagem 

pessoal do consagrado cientista brasileiro Hernani G. Andrade com a 

linguagem captada pela ferramenta mediúnica de Vivaldo Filho, como 

também, e de maneira impressionante, encontramos um caso onde 

uma jovem advogada do interior de São Paulo se vê às voltas com 

lembranças de uma vida passada sua na França. (Capítulo iniciado à 

página 237). 
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   Verificamos aqui que o país dela é o mesmo do Espírito São Luis, 

agora na reencarnação atual de Vivaldo Filho.  

   A sugestão é das mais impressionantes. Os amigos não acham?! 

- Capítulo X: “Considerações Finais”: Um estudo minucioso a cerca 

da Reencarnação, abordando aspectos variados do trabalho 

investigativo e comparativo sob os cuidados de eminentes estudiosos. 

(Capítulo iniciado à página 357). 

   Por si só, os dois números acima (7 e 10) que representam 

respectivamente o mês (7) e o dia (10) do nascimento de Vivaldo no 

século XX, já se apresentam como provas incontestáveis, dentro do 

quadro muito especial de ocorrências matemáticas cirurgicamente 

perfeitas, como proposto desde o inicio deste nosso trabalho sobre 

Reencarnação Programada,  de que o querido Prof. Dr. Hernani G. 

Andrade também já estava, à época, imbuído de mais tarde, após a 

sua desencarnação, fazer parte da Equipe de Mensageiros Espirituais 

que agora se dedicam às tarefas mediúnicas de São Luis IX, o nosso 

amorável amigo e tarefeiro encarnado Vivaldo P. S. Filho. 

   Afinal de contas, seria mesmo um absurdo, sequer, cogitarmos de 

que toda esta avalancha de ocorrências matemáticas fosse obra do 

acaso. Neste caso, desculpem-me os amigos e irmãos do Planeta 

Material a pequena redundância, mas neste caso cada um de nós, 

sem pestanejar, estaríamos necessitados urgentemente da 

assistência clínica de um psiquiatra do quilate de um Dr. Inácio 

Ferreira (que foi Diretor Médico do Sanatório Espírita de Uberaba, em 

Minas Gerais, por cinqüenta anos), ou então, na melhor das 

hipóteses, voltarmos imediatamente, e também em caráter de 

urgência, para o curso ginasial em busca de mais “conteúdo” 

educacional no âmbito das matérias exatas, como a Matemática e a 

Estatística, a Álgebra e a Aritmética. 

   Em hipótese alguma estamos sendo arrogantes com os nossos 

amigos do Plano Físico, e nem mesmo sendo indiscretos quanto a sua 

vida social e doutrinária, longe e muito longe disto, mas antes de 

tudo um humilde incentivador do bom senso e da lógica, já que em 

todas as situações da vida devemos, antes de tudo, primar pela 
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excelência da verdade, seja ela qual for e onde quer que ela se 

encontre. 

   Sabemos muito bem que muitos se levantarão contra o nosso 

médium e o trabalho que agora encerramos, todos (todos mesmo!) 

metamorfoseados de “bons espíritas” e afirmando estarem 

defendendo o patrimônio inafiançável da nossa santa Doutrina, 

embora na verdade estejam mesmo é tentando manipular as mentes 

fracas e ainda ignorantes na intenção rasteira (boa Dr. Inácio!... – 

Risos...) de se perpetuarem no poder de uma suposta ordem 

doutrinária que aos nossos olhos, os dos Benfeitores e Amigos 

desencarnados, não têm mais nada haver com a proposta de Allan 

Kardec para o Espiritismo Cristão, com a vida apostolar e franciscana 

de Francisco Cândido Xavier e, nem tão pouco, com a Mensagem da 

Boa Nova em Nosso Senhor Jesus Cristo: Humildade, Simplicidade e 

Caridade para todos e em todos. 

   A situação é mesmo de dá dó na gente. 

   Por outro lado, para que não deixemos de considerar todo o 

esquema numérico acima, faz-se mister que movimentemos a nossa 

atenção para essa definitiva conta matemática, isto em relação às 

específicas páginas (237 e 357) em que se encontram os específicos 

capítulos (representados pelos números 7 e 10): 

- Vejamos: 2 + 3 + 7 + 3 + 5 + 7 = 27.  

   Com isso, temos aqui seguramente o dia (2) de nascimento de 

Chico Xavier (Allan Kardec) e o mês (7) de nascimento de Vivaldo 

Filho (São Luis IX). 

   Muito sugestivo isto. O dia do nascimento de um e o mês do 

nascimento do outro.  

   Uma parceria perfeita, milagrosa mesmo! 

   Mas façamos um pouco mais: 

- Vejamos: 2 + 7 = 9. Temos aqui, e para encerrar os nossos 

apontamentos reencarnacionistas à Luz da Matemática Divina, o 

exato mês (9) de setembro, quando no ano de 2012 Vivaldo P. S. 

Filho conclui a sua primeira obra, propriamente dita, pela psicografia: 

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, em 
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homenagem ao livro: “VOLTEI”, pelo Espírito Irmão Jacob (Chico 

Xavier/FEB). 

   Com isto, acreditamos que fomos justos para com os mais 

respeitados cientistas mundiais que não somente doaram tempo 

valiosíssimo para a investigação dos casos mais impressionantes de 

Reencarnação (Dr. Hernani G. Andrade, Dr. Ian Stevenson e Dr. 

Hemendra Nath Banerjee), mas, e, acima de tudo, o calor de seus 

próprios corações, já que souberam alinhavar Ciência, Espiritualidade 

e Deus, na certeza de que a vida não se interrompe com a morte do 

corpo somático, mas que como Espíritos Imortais haveremos de 

voltar aos palcos da existência material tantas vezes quantas forem 

necessárias para o engrandecimento de nossas Múltiplas e Luminosas 

Personalidades.  

   De qualquer forma, sempre que estejamos sinceramente imbuídos 

de conhecer a verdade dos fatos reencarnacionistas, seja pelos 

inúmeros exemplos trazidos a baila pela ampulheta laboratorial de 

renomados investigadores das Vidas Pretéritas e Futuras, homens e 

mulheres de ciência que tem o propósito fiel de servir à causa de 

Deus sobre a face da Terra, ou pelos feitos maravilhosos do imenso 

contingente de médiuns e sensitivos que, invariavelmente, suportam 

o sarcasmo dos companheiros menos entrosados com as questões da 

Paranormalidade, o certo é que nunca estaremos a sós dentro do 

esquema providenciado pela Governadoria da Vida Superior, que é 

exatamente o de providenciar aos seus pupilos (estudantes, 

pesquisadores e curiosos, de uma maneira geral) o que existe de 

melhor e mais eficiente no âmbito da Assistência Espiritual, segundo 

a capacidade e a especialidade de cada tarefeiro. 

   Dentro desse conceito de assistência e serviço, trabalho e 

aprendizado é que nos acreditamos na obrigação de relatar aos 

amigos leitores o quanto de maravilhas tem sido possível o nosso 

estimado amigo Vivaldo entrever por suas impressionantes 

faculdades mediúnicas, no que toca aos encantamentos da Vida 

Transcendental, indo da situação mais simples e corriqueira até o 

mais formoso deslumbramento clarividente. 

   Um exemplo bem marcante do que estamos tentando lecionar para 

os nossos irmãos sediados no Planeta, é de quando o nosso médium 
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amigo fora surpreendido por uma imagem (viva! E muito bem 

definida...) bem a sua frente, aberta em fenda num fenômeno 

clarividente positivo, na qual uma verdadeira romagem de Espíritos 

Atlantes (que vivem ou habitam ainda nas Regiões Espirituais da 

Antiga Atlântida, o continente perdido) entravam milagrosamente no 

seu campo mental, ou antes, numa caravana miraculosa onde 

centenas (milhares?!) de seres altamente evoluídos (corpóreos) se 

lhe aproximavam em fila indiana e de forma mágica se integravam, 

por assim dizer, ao seu campo áurico ou magnético, como se todos, 

sem detença, passassem a integrar, ou submergir, de um só lance, 

à sua já tão aquinhoada natureza espiritual. 

   Amigos, suportar um fenômeno espiritual como este, asseguramos 

que não é para qualquer um. Somente uma Entidade (encarnada ou 

desencarnada) com uma bagagem evolutiva bastante alargada 

poderia, em si mesma, suportar e amparar o corcel imenso de 

Mentalidades Espirituais dessa envergadura e nesta proporção. 

   Não temos dúvida de que a partir daquele momento, e já 

transcorrido alguns anos, toda essa “gente” de alto valor moral e 

intelectual, esteja agora lhe proporcionando a cobertura psíquica 

(emocional e psicológica) para o que haverá de realizar, senão agora, 

após a passagem pelo portal da tumba, quando no Mundo Maior 

passará a empreender novos e mais santificados serviços junto ao 

Cristo e aos seus Auxiliares diretos. 

   Este é o nosso testemunho, que se dependesse dele não seria dado 

publicidade, apesar de o nosso querido Vivaldo Filho, a nosso ver, 

possuir todos os elementos necessários ao bom investigador e ao 

sério divulgador das Grandes Verdades da Vida. 

   Aliás, faz parte de sua índole milenar. 

   Evidentemente que a quantidade de amigos desencarnados, quanto 

encarnados, afeiçoados aos serviços de amor e educação pela obra 

do Evangelho, que desejariam prestar a sua homenagem ao grande 

Espírito São Luis é verdadeiramente imensa, já que muito ele fez pela 

Causa do Consolador Prometido como o zeloso Mentor de Allan 

Kardec junto aos inúmeros amigos encarnados que naquele luminoso 

período do século XIX ansiavam por novas luzes que lhe clareassem 
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os caminhos incertos de uma Religião, lamentavelmente, tombada 

pela formalidade terrível do Clero de Roma. 

   Por isto, nós, os Autores Espirituais da obra “São Luis IX – O 

Apóstolo Espiritual da Codificação Espírita”, acreditando dar um 

incremento menos formal e, de certa forma, fora do contexto 

eminentemente doutrinário, rogamos à Jesus pudesse interceder por 

nós todos junto aos Gloriosos Emissários da Vida Maior que vibram na 

sintonia do povo africano, e com isto fora-nos possível acessar a faixa 

de existência espiritual a qual está localizada a comunidade de seres 

altamente elevados do Egito. 

   Em assim sendo, “ouçamos” todos juntos a palavra do 

grande Faraó Amenófis IV:  

 

   

- “Sentimos o tilintar das grandes andorinhas do Infinito. É verdade 

que nenhuma delas poderá ser comparada às alegrias de um coração 

terno, generoso e amigo que se devota de corpo e alma aos grandes 

desígnios de Deus. 

   Se muito fiz no passado, aliás, se é que pude fazer alguma coisa de 

útil, nada se compara ao que vem sendo empreendido por este 

valoroso irmão das lides do Cristianismo-Espírita, que, segundo 

temos podido apreender pelas telas encantadoras do pensamento, 

que vagueia incontinente pelos espaços sem fim do fluido universal, 

que é manancial de vida e força para todas as criaturas de existência 

primária até o mais elevado anjo dos Céus, têm ofertado as suas 

inúmeras existências materiais ao mais arrojado exemplo de Amor e 
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Desprendimento, Caridade e Dedicação aos pacíficos princípios de 

Jesus Cristo. 

   Apesar de ter lutado em guerras sanguinolentas, ter perdido a vida 

em inúmeros combates, ainda que morto inúmeras vezes ao golpe de 

espadas, foices e pestes, e apesar de ter contribuído, numa maldita 

empreitada por entre as fornalhas da Inquisição Medieval, para com a 

infelicidade de muitos (apesar de todos terem merecido a morte 

infamante nas labaredas da Justiça Divina que nunca é cega!), jamais 

teve um só momento que não tenha pensado em Cristo. 

   Paulo de Tarso, o Apóstolo dos Gentios, é outro exemplo do 

carrasco digno e fiel. 

   Sim, mas voltando ao nosso querido rei Luis IX (de França), 

podemos afirmar, com completo desassombro, de que estamos a lhe 

reverenciar os passos multimilenares, seja na Terra ou em outros 

rincões do Universo, que o Sol foi a sua glória. 

   E agora, nesta nova etapa de experiência carnal, o Sol poderá ser a 

sua ruína. 

   Por inúmeros motivos, seus Guias Espirituais o colocaram, 

praticamente, numa vida de “sombras”, já que nos seus 50 anos de 

existência material quase não viu a cor do sol, que passava a brilhar 

a vida e os corpos das demais criaturas vivas, porém sempre 

entrevisto por ele pelas janelas de seu lar. 

   Sozinho, esquecido dos amigos e quase desamparado 

(emocionalmente) pela família, que via nele um jovem desajustado, 

nada mais tinha a fazer senão “ouvir” musica e “assistir” programas 

de televisão, filmes, telenovelas e telejornais. 

   A Cultura e a Arte passaram a fazer parte de sua vida. 

   E o sol?! Ah! este ficou à margem de seus ideais, pelo menos até 

que se fizesse jovem rapaz e procurasse nas praias encantadoras da 

Bahia de Todos os Santos o encantamento e as delícias das rajadas 

luminosas do Astro Rei. 

   Mas, por qual motivo os seus abnegados Benfeitores o afastaram 

por tanto tempo dos raios solares?!... 
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   Este, o Sol, teria lhe proporcionado a mais surpreendente 

experiência transcendental que um homem comum poderia ter. Com 

a característica de lhe propiciar um desenvolvimento mediúnico 

antecipado, antes da hora prevista pelos Guias, e completamente fora 

de controle, pois as suas ferramentas de trabalho (os Corpos 

Energéticos) vibram em diapasões sumamente elevados e, sem 

pestanejar, haveria ele, o nosso amoroso Vivaldo, por sua própria 

condição vibratória, de atravessar facilmente as regiões de sombra da 

crosta Planetária para penetrar os Santuários Sagrados do Céu. 

   Com isto, ele desencarnaria. 

 

Akhenaton ao lado de sua esposa Nefertiti 

   Preferira, então, os seus Amigos da Vida Mais Alta, lhe patrocinar 

uma vida de quase clausura por quase quarenta anos consecutivos, 

sem sequer ter direito a “namorar” (risos...), até conhecer a sua 

querida Maria Francisca, já que ninguém, nenhuma garota se 

atreveria a acompanhar aquele jovem e magro (quase esquelético) 

ser, sem tom algum na face que lhe identificasse a aura 

sublime de Santo. 

   Se os seres humanos da Terra forem suficientemente generosos 

com ele, não lhe permitindo voltar por agora para o Plano dos 

Imortais, os seus Guias e Mentores Espirituais haverão de patrocinar 

aos investigadores do psiquismo a prova material de tudo o que tem, 

ele, jurado estar vivenciando no campo da Alma Eterna. 
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   Só não sabemos quanto tempo, ainda, lhe resta sobre a face do 

Planeta Material, embora lhe desejemos saúde e paz, amor e carinho 

à frente do quadro doloroso, quão medonho, de abandono e 

esquecimento, desprezo (mesmo!) e indiferença, com o qual tem sido 

vitimado pela, quase, totalidade dos seus irmãos de Doutrina Espírita. 

   Se não fosse a pura verdade, no mínimo, este caso sui generis na 

História das Religiões do planeta seria levado à conta de um tirânico 

filme horror. 

   Meus irmãos! Devotemos mais calor e mais vitalidade nas boas 

obras. 

   E abracemos a todos os Mensageiros do Bem, que, mediante um 

esforço quase hercúleo, varam as furnas imensas dos Planos 

Inferiores na intenção de vos trazer um pouco mais de esperança e 

mais fé, tendo à frente o Grande Sol de Nossas Vidas: Jesus, O 

Messias. 

Akhenaton (Espírito) 

(Salvador/BA, 07 de novembro de 2014, às 20hs36min) 

   Nota do médium: Vale a lembrança de que o conceituado 

médium Waldo Vieira, na sua obra “PROJEÇÕES DA 

CONSCIÊNCIA”, 5ª. Edição Revisada, IIPC, 1999, apresenta 

várias experiências de Desdobramento Mediúnico nos quais, após 

determinados fenômenos, em si mesmo, tratava de anotar não 

somente o dia, a hora, como a temperatura do ambiente. 

   Se por um lado os seus amados Benfeitores Invisíveis lhe rendiam 

carinho extremo e auxílio ininterrupto às suas constantes crises de 

solidão e dúvida, à frente das incompreensões dos próprios familiares 

(apesar de zelosos e dedicados) e amigos que não lhe aceitavam a 

condição quase servil aos trabalhos “pobremente” remunerados, já 

que tudo fazia, em primeiro lugar, por profundo amor às Artes e à 

Música, intuído de muito perto pela ternura de sua Alma Gêmea 

Elizabeth d´Espérance, por outro os obsessores invisíveis não lhe 

davam tréguas, tentando de forma insidiosa e perversa lhe crivar a 

mente de pensamentos pessimistas quanto ao seu futuro, 

aparentemente, tão incerto. 
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   Teve, como qualquer outra pessoa sobre a face do mundo, a infeliz 

experiência com o álcool, mas venceu a luta pela descontaminação 

magnética muito bem articulada pela casa espírita que lhe acolhera, o 

“Centro Espírita Deus, Luz e Verdade” (em Salvador/BA), sob a 

governança, no Plano Físico, da companheira Irmã Bernadete de O. 

Santana, lhe rendendo já no Plano Espiritual os primeiros encontros 

com fenômenos mediúnicos da Espiritualidade Superior, estes, 

patrocinados pelo seu Diretor Espiritual Irmão Jerônimo, e sob a 

custodia direta da Equipe do Espírito de Verdade, que, em verdade, 

presidia, do Mais Alto, todo o serviço de assistência espiritual ao 

nosso amigo mensageiro, em vias dar início às suas tarefas singelas 

na Mediunidade com Jesus Cristo. 

   Sim, é certo que nem no seio do movimento espírita encontrou o 

acolhimento necessário para o desenvolvimento gradual de suas 

tarefas mediúnicas. 

   O orgulho, a prepotência e a vaidade de muitos irmãos de ideal 

espiritista o levaram, já vigorosamente intuído pelos seus Guias e 

Mentores queridos, a se afastar em definitivo das tarefas mediúnicas 

dentro do contexto natural de “grupo”, passando então a estudar e 

exercitar as suas exuberantes faculdades psíquicas no seio do 

próprio lar e no ambiente da própria Natureza, que em verdade 

sentia como a “Casa de Deus”, numa forte alusão à orientação segura 

de Emmanuel (por Chico Xavier). 

   Entretanto, para sermos íntegros à história recente de nosso 

pupilo, vale a lembrança de que poucos meses antes do eclodir de 

suas faculdades espirituais, ele, o nosso estimado Vivaldo, malhado 

de exaustão por conta uma vida extremamente solitária, na maioria 

das vezes por conta de perversas obsessões articuladas por agentes 

da maldade do Mundo Espiritual Inferior com a intenção sombria, 

premeditada, de lhe entravar as tarefas junto ao Consolador 

Prometido, sim, pois já sabiam de antemão que ali estava o Apostolo 

Espiritual da Codificação do Espiritismo. 

   Mesmo naquele momento supremo de profunda dor moral, não 

esqueceu-se de Deus, o Pai de Bondade, e antes mesmo de ingerir, 

em grande quantidade, os medicamentos controlados que fazia uso, 
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por conta de uma “depressão” desconhecida, manteve um dialogo 

sincero e piedoso com o seu Cristo Amado. 

   A fé profunda na Vida Espírita pulsava em sua alma. 

   Diante disto, compadeceu-se o Senhor. Providenciou-lhe, então, 

toda a cobertura espiritual necessária para que não partisse da Terra 

sem antes cumprir as suas santas obrigações à frete da comunidade 

espírita do Terceiro Milênio, e mais, doar ao seio do mundo a sua 

contribuição genética, para com as devidas almas também 

empenhadas na mesma promessa, particularmente a sua Maria 

Francisca (Margarida de Provença), que haveria de formar a Nova 

Genealogia do Cristo, no final do Quarto Milênio da Era Cristã. 

   Socorrido às pressas por sua mãezinha querida, seu generoso 

genitor, e pelos seus amados e zelosos irmãos (Múcio e Morgana – 

esta última “quase” uma cúmplice de suas peraltices de criança e 

meninice! Risos...), fora levado a um Hospital da cidade de Salvador, 

no qual recebeu todos os atendimentos previstos e possíveis, 

assegurando assim o seu “novo” despertar no Plano dos Mortais. 

   Quando ao abri os olhos ternos e suaves, deparou-se 

imediatamente com a linda e sorridente médica que havia lhe salvo a 

existência física. E diante dela, deslumbrado pela sua beleza física, e 

sem pestanejar, argumentou à Deus, no silencio de sua alma: “Poxa! 

Como ela é linda”... Numa lembrança perfeita ao seu coração sensível 

e romântico. 

   Como muito bem orientado pela sua Madona Espiritual Veneranda, 

o formoso Espírito de Santa Isabel de Aragão, na singular Entrevista 

que ela providenciou com o Espírito de São Luis, ele mesmo, o nosso 

compromisso com ele junto ao Mestre e Salvador, para esta 

específica reencarnação sua, está devidamente concluído, já que 

formalmente foi executado o reencontro físico (mas de natureza 

profundamente espiritual), no Plano Material, de todas as quatro 

personagens femininas do Antigo Testamento (Tamar, Raabe, Ruth e 

Betesabá) com ele próprio, já muito bem narrado nas páginas deste 

nosso esforço mediúnico, que é um capítulo a parte na sua Missão. 

   O que configura, aos olhos dos seus Amigos e Protetores 

Espirituais, uma façanha e tanto, apesar do grande esforço magnético 
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trazido desde as Altas Esferas da Vida Superior do Planeta para que 

não lhe faltasse o combustível divino para o desenrolar e o 

encadeamento de seus sagrados compromissos em torno da 

Mediunidade, da Sexualidade, da Reprodução Humana e Espiritual, e, 

muito particularmente, da Família, numa Missão bem cumprida. 

  Mas, neste último momento, peço ao Senhor, por 

atrevimento mesmo, senão pelo extremo carinho que lhe 

devoto, licença para perguntar ao nosso médium e generoso 

amigo Vivaldo, na condição de dedicado trabalhador da seara 

de Jesus, se ele estaria feliz com a sua vida hoje, após esses 

quase dezenove anos de lutas, quase, anônimas empreendidas 

em favor da causa do Espiritismo Evangélico? 

   R – Sim, meu querido Irmão Neio Lúcio. Apesar das fortes dores 

intimas, em decorrência da imensa dor exterior pela qual transita os 

nossos irmãos da Terra, não saberia expressar melhor o que vai 

dentro de meu pobre coração, senão a alegria extrema de poder ser 

médium e trabalhar junto aos Amigos Espirituais da Vida Maior. 

   Não posso, em hipótese alguma, ter a pretensão de viver uma vida 

de tranqüilidade plena sobre a face do mundo, quando muitos e 

muitos irmãos nossos transitam por aqui carregados de profundas 

dores morais e extrema penúria material, sem que ninguém, ainda, 

olhe por cada um deles, como sinto que Deus tem olhado por mim. 

  Sou muito feliz com o que faço. 

   É certo que não posso dizer que vivo com tranqüilidade, 

positivamente não. Tenho em meu auxílio o socorro de minha família, 

que pela graça do Senhor, não tem deixado me faltar o necessário, já 

que nos “negócios” de ordem lucrativa, nunca me dei bem. 

   Mas, a vida é assim mesmo. Tem os seus altos e seus baixos.  

   O que importa mesmo, é que não esmoreçamos diante da luta, que 

cumpramos as nossas tarefas do dia a dia, dentro do possível, e 

sigamos para a frente buscando sempre fazer o melhor ao nosso 

alcance no bem geral, já que tenho aprendido com a Doutrina 

Espírita, e muito especialmente com os meus Benfeitores 

Desencarnados, que nada, nada mesmo, verdadeiramente acontece 

sem a vontade de Nosso Senhor Jesus Cristo. 



     Livro # 8: “SÃO LUIS IX – Vol. 3” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
127 

Ed. e-book:  
2015. 

   Querido filho meu! Se é que posso me considerar seu “pai”, 

já que como muito bem ficou explicito em nosso modesto 

trabalho em torno de suas inúmeras existências carnais, você, 

meu amigo, deve ter um Espírito tão velho, ou antes, tão 

antigo, quanto o de Matusalém (risos...), mas após tantos 

afagos e apupos por parte de seus amorosos Benfeitores e 

Amigos Espirituais, como você está se sentindo, apesar de o 

reconhecer um companheiro que luta diariamente pela própria 

renovação espiritual?! 

   R- Envergonhado. Sinto-me verdadeiramente envergonhado. 

   Como assim, meu bom homem? 

   R- Por mais incrível que possa lhe parecer, me sinto ainda um 

Espírito profundamente materializado. 

   A situação é fácil de explicar.  

   Pois, por mais que eu tenha consciência de que precisamos mais de 

luz do que de pão (segundo Emmanuel, por Chico Xavier, em “O 

Consolador”/FEB), não suporto, sequer, a condição de muitos dos 

companheiros de Doutrina, e religiosos de uma maneira geral, que 

afirmam não dispor “do suficiente” para doar aos pobres e miseráveis 

do mundo uma migalha, que seja, dos seus recursos financeiros, na 

intenção de lhes aliviar o padecimento material, e, mais ainda, não 

compreendo também como pessoas que se acreditam “religiosas” (e 

nem digo “espiritualizadas”!) se colocam na condição de verdadeiros 

carrascos medievais, quando afirmam não se sentirem responsáveis 

materialmente (financeiramente) pelas outras pessoas que, 

praticamente,  estão a se rastejar diante deles por uma única moeda 

de seus faustosos tesouros. 

   Sim, “tesouro”, porque neste mundo de meu Deus, qualquer 

pessoa que tenha pelo menos o necessário, não poderá, de sã 

consciência, se furtar à oferta de caridade aos que precisam 

(desesperadamente) de socorro mais do que eles mesmos. 

   Nunca podemos afirmar, nem dizer, de que não dispomos de 

qualquer coisa que possa servir de beneficio a alguém. 
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   Este, meu bondoso Amigo Espiritual, talvez seja o maior 

impedimento que eu tenha para adentrar os Portais do Mundo 

Espiritual Superior, após a minha desencarnação, já que o dom da 

“tolerância” e da “indulgencia”, pelo menos nestes casos, 

seguramente ainda não possuo. 

   Me perdoe a sinceridade, mas precisava desabafar. 

   Por outro lado, eu mesmo reconheço que nada tenho de mim 

mesmo. A minha vida financeira é, seguramente, uma tragédia, já 

que apesar de ter lutado muito (ou “sonhado” muito! – Risos...), não 

consegui o desiderato almejado no campo da economia monetária, e 

para ser sincero com aqueles que venham a ler estas nossas 

humildes anotações, tenho acumulado mais dividas que, 

propriamente, lucro.  

   O certo, é que não posso compreender uma caridade espiritual sem 

o apoio decisivo (positivo) da caridade material. 

 

Teresa d’Ávila (de Jesus) 
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  Sei que muitos poderão me acreditar um tanto intransigente. 

Porém, na minha profunda ignorância, ainda, em torno da sabedoria 

e da compreensão divinas, não arredarei pé diante da conduta 

miraculosa de um Francisco de Assis, de uma Madre Teresa de 

Calcutá, Teresa de Jesus (d’ Ávila) de Irmã Dulce ou do nosso Chico 

Xavier, que sempre privilegiaram os exemplos de Nosso Senhor Jesus 

Cristo em detrimento de seus próprios interesses e de suas vidas 

pessoais. 

   

          Irmã Dulce                                  Francisco de Assis 

   Não peço a ninguém que viva de uma existência de pobreza.  

   Isto seria mesmo um absurdo, já que a própria Natureza a nossa 

volta, tanto quanto os cinturões maravilhosos de estrelas e mundos, 

satélites e asteróides, são o exemplo fiel de que Deus sempre nos 

consagra riqueza em abundancia, maravilhas que estão hoje, como 

estiveram ontem, e haverão de estar sempre e sempre ao nosso 

alcance no futuro esterno da vida imortal. 

   Mas, se desejamos ser pessoas de bem, desde agora, e usufruir 

dos Tesouros do Pai Celestial, não poderemos nos furtar à verdadeira 

Caridade, assim como Jesus Cristo nos ensinou e nos deu o exemplo. 

   Para isso, não há necessidade que nos preguemos numa cruz ou 

vivamos a mendigar pelas ruas e bairros de nossas cidades, no 

entanto, precisamos de coragem para nos desprender dos bens 
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materiais do mundo transitório, pelo menos em relação aos excessos 

e ao que é supérfluo. 

   O problema é que atualmente ninguém quer se desfazer de nada. 

Parece que o Homem moderno vive uma séria crise de egoísmo. 

   E quem estiver duvidando, basta que precise de algum vintém de 

um amigo, que logo se assombrará (se for o caso!) com o resultado. 

Pois, verá abismado como esse seu pseudo-amigo se afastará 

correndo de sua convivência, acreditando-lhe ser nada mais que um 

‘aproveitador’ comum e vulgar. 

   Todos desejando viver a tranqüilidade do Mar Morto. 

   É uma situação muito triste, mas é a mais pura realidade. 

   A quem você dedicaria este livro? 

   R- Se me fosse permitido entregar esse trabalho de luz, 

providenciado pelos Mensageiros Divinos, seus Autores Espirituais, e 

meus Guias queridos, não poderia, de maneira exclusivista, 

homenagear apenas um único ser, já que muitas pessoas que 

passaram por minha existência paupérrima, quando, de uma maneira 

ou de outra, consagraram algum vintém de seu amor a mim mesmo, 

sempre tão carente e tão necessitado, mas tentando ser objetivo à 

sua pergunta (à queima roupa! – Risos...) posso tranquilamente 

ofertar-lhe como meu óbolo carinhoso e sincero de gratidão, 

particularmente, à minha mãezinha Maria Isaura, ao meu paizinho 

Vivaldo Pereira (já desencarnado), à Maria Francisca, à minha filhinha 

do coração Joane Amorim, e aos meus irmãos queridos Múcio, 

Morgana e André Luiz, o nosso caçula, e logicamente a todos os 

demais agregados, esposas, esposos e filhos deles mesmos. 

   Querido Amigo Neio Lúcio, você bem sabe o que vai dentro de meu 

pobre coração, e não posso deixar de agradecer profundamente a 

Deus pela família que Ele tão encarecidamente me deu (incluindo a 

minha querida Francisca Amorim e a filhinha eterna de minha alma, 

Joane), pois, nestes longos anos de existência carnal, sempre pude 

contar com cada um deles, com cada qual a seu modo e de acordo as 

condições de cada um. 
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   Somos, verdadeiramente, almas ligadas há muitos séculos, seja 

pelo entrosamento afetivo ou por ocorrências (muito naturais) da dor, 

do sofrimento, do crime e da loucura. Porém, o certo que hoje nos 

amamos. E isto é o que conta para Deus. 

   Mas, sei que verdadeiramente o grande homenageado foi e será 

sempre o Nosso Mestre e Salvador: Jesus de Nazaré. 

   Ele será sempre a nossa maior inspiração. 

 

 

 

Maria Isaura (Branca de Castela) com Vivaldo Pereira (pai). 
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Morgana Rúbia (irmã) com a sua mãe Maria Isaura. 

 

O irmão Múcio Cabral com a esposa Maria de Fátima e o filhinho Erick. 
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Morgana, Fernanda (sobrinha) M. Isaura, André Luiz (irmão) com a                      

sua (ex) esposa Katyana. 

   

Katyana Bezerra com André Luiz (irmão) e com a filhinha Karen. 

   

Maria Isaura, Morgana, Fátima, Joane, Erick e Fernanda. 
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Joane Amorim (Margarida de França), Maria Isaura (Branca de Castela), 

Katiana Nogueira, André Luiz (meu irmão caçula), e ao                                      

fundo Maria Francisca (Margarida de Provença).  

. 

“Tiago, meu irmão, será que o Espírito tem idade? Se Deus contasse o tempo 

como nós, não seria Ele o mais velho de toda a criação? E que homem do 

mundo guardará a presunção de se igualar ao Todo-Poderoso? Um rapaz não 

conseguiria realizar a sua tarefa na Terra se não tivesse a precedê-lo as 

experiências de seus pais. Não nos detenhamos na idade, esqueçamos as 

circunstâncias, para lembrar somente os fins sagrados de nossa vida, que deve 

ser a edificação do Reino no íntimo das almas”.  

– Jesus 

(Humberto de Campos/Chico Xavier, “Boa Nova”, cap. 9, Velhos e 

Moços, 3ª. edição especial, FEB, 2008). 

   Nota do médium: Poucos momentos antes de pinçarmos a 

passagem acima da obra de Humberto de Campos, tomamos 

conhecimento, pelos nossos Benfeitores Espirituais, de que a 

próxima reencarnação de Chico Xavier se dará na China, caso não 

haja uma nova guerra mundial até o ano de 2019. 
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Morgana (irmã) com a filha Fernanda (sobrinha) e o esposo Ferreira 

(cunhado) no ano de 2014. Este último, trata-se da atual encarnação do 

Instrutor Silas, que aparece na obra de André Luiz,                                            

“Ação e Reação” (de Chico Xavier/FEB). 

 

Vivaldo (São Luis IX) com sua mãezinha   (B. de Castela), que 

carrega nos braços o pequeno Erick Cabral, a reencarnação do 

príncipe Afonso Sanches, filho de D. Dinis, rei de Portugal. 
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   Mentor querido! (Sim, não saberia afirmar ao certo qual de 

nós dois é verdadeiramente o instrutor de quem, já que na 

verdade estamos em condição de Elevação Espiritual muito 

distante uma da outra, tendo em vista que o querido Vivaldo, 

mesmo na condição de Espírito encarnado na Terra, traz em 

sua longa bagagem espiritual o conteúdo maravilhoso de 

inúmeras realizações morais e intelectuais – arquivos mentais 

– que nos capacita, e nos proporciona, a acessar os Registros 

Astrais da Ancestralidade dos Planos Espirituais e Materiais da 

Vida Terrena, levando ainda em consideração que a sua mente 

poderosa, dentro dos limites impostos pelos seus Guias e 

Mentores da Vida Maior, poderá, até mesmo, devassar 

determinado “quantum” de conhecimento do Universo 

Desconhecido que, até o presente momento, estão 

completamente fora do alcance laboratorial dos cientistas do 

mundo), além de sua mãezinha querida, algum outro parente 

de sua família consangüínea também se enquadra dentro 

desses casos de revelação espiritual, ou seja, mais algum 

parente seu está também incluído no quadro de Reencarnação 

Programada da Família Real de França, do século XIII?  

   R- Para ser sincero, não. 

   De uma maneira ou de outra, os Espíritos Amigos sempre me 

liberaram alguma informação de existências passadas em relação ao 

meu atual grupo familiar consangüíneo, formado pelos meus pais e 

irmãos, particularmente durante os sonhos, porém, segundo tenho 

informação, estes meus queridos familiares de agora, salvo o meu 

falecido pai Vivaldo Pereira que integrou a Família Real de Portugal do 

século XIII (na experiência carnal de D. Afonso, segundo filho do 

casal D. Diniz e D. Isabel de Aragão, reis de Portugal), foram pessoas 

comuns, do povo, sem a pompa, na grande maioria das vezes, 

intoxicante da nobreza, que lutaram bravamente para agora poderem 

ter a felicidade da reencarnação com o compromisso santo da 

Mediunidade. 

   Caro mestre! Por certo, o assunto que ventilarei agora é 

muito delicado, tendo em vista que, à todos nós, nos 

confrange reconhecer a condição pela qual passa a nossa 
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Doutrina Espírita, não  por ela mesma, que é o farol pelo qual 

os Homens, encarnados e desencarnados, se utilizam para 

clarear os seus caminhos pelo mundo conturbado de hoje, 

entretanto, estamos muito interessados em saber a sua 

opinião, segundo o que vem presenciado e vivendo no seio da 

comunidade espírita de Salvador, que, em síntese, é um 

reflexo do que acontece em outros cantos, ou campos, do 

Espiritismo Evangélico, seja no Brasil ou no exterior? 

   R- Amigo Neio Lúcio, sem dúvida alguma, seja para mim ou para 

qualquer outra pessoa que ame a causa de Jesus Cristo pelo 

Consolador Prometido, sempre será muito difícil emitir juízo de valor 

sobre as nossas atividades doutrinárias, pelo motivo mesmo de que, 

na maioria das vezes, sempre será mais salutar que busquemos a 

concórdia e a pacificação entre todos, acabando por silenciar, ou 

“ocultar”, os nossos reais pensamentos, ou opiniões, porém, em 

determinadas circunstancias, para não sermos taxados de omissos 

pelas gerações futuras, e mesmo pelo próprio Senhor de Nossas 

Vidas que afirmara que “a candeia não deveria ficar sob o alqueire”, 

posso assegurar que o meu sentimento mais sincero, 

particularmente, sobre os amigos do Plano Material que comandam o 

movimento Espírita (formal), é de profundo pesar. 

   Tenho dó mesmo do que haverá de recair sobre esses 

companheiros infortunados que estão transformando a nossa Santa 

Doutrina de Luz, Humildade e Caridade, em uma tétrica agremiação 

de pessoas altamente comprometidas com o luxo, a vaidade, e o 

egoísmo, todos maquinalmente conduzidos por mentalidades 

sombrias e perversas do submundo espiritual, seus “amigos” e 

comparsas das Trevas. 

    Sinceramente, tenho pensado muito nisto, mas não vejo como os 

Homens de carne (ou de matéria espiritual) poderão interditar os 

desígnios de Deus, por qualquer artifício que seja utilizado por eles. 

   O ser perverso e corrupto sempre caiu e sempre cairá diante do 

Poder Divino do Pai Celestial. 

    Estão todos fazendo muito barulho, tentando entravar a marcha do 

Espiritismo simples, de natureza Cristã, de Allan Kardec e Chico 
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Xavier, no entanto, todos serão levados pelo sopro bem aventurado 

da Evolução. 

   Acolhamos todos ao nosso coração e façamos a parte que nos cabe. 

    Dia virá no qual todos se envergonharão do mau feito e procurarão 

empreender novos rumos às suas existências eternas. 

    E dentro desse pensamento Evangélico, fomentemos a paz, o amor 

e a fraternidade. 

   Os centros espíritas formalizados cairão? 

   R- Como todas as construções humanas. 

   Poderia nos dar maiores detalhes quanto a isso? 

   R- Apenas pressinto que o dia do Juízo Final será uma espécie de 

Pentecostes Universal sobre o mundo corporal, no qual todas as 

“formalidades” serão colocadas à baixo pelo fogo abrasador da Mão 

de Deus, que se materializará como uma fornalha miraculosa a 

arrebatar as almas imprevidentes, que ainda teimarem em seguir 

pelos abismos do orgulho e do egoísmo, para outros mundos do 

Universo, enquanto os eleitos continuarão livres para voar pelos 

maravilhosos céus da Terra pacificada ou pelos Mundos Espirituais 

Superiores. 

   O dia certo dessas ocorrências proféticas, só mesmo Deus sabe. 

Entretanto, como muito bem ficou evidenciado neste nosso estudo 

sobre Reencarnação (Vida Passada e Futura), o Quarto Milênio da Era 

Cristã foi a data prevista pelos Ministros dos Destinos Humanos para 

que o Pastor Divino volte ao seio do Plano Material e faça a colheita 

definitiva do trigo, entre o joio restante no seio da Terra. 

   À nosso ver, seria perigoso dar maiores detalhes a cerca do que 

ocorrerá no futuro, não por falta de capacidade dos nossos 

abnegados Instrutores Espirituais, que, até certo ponto, têm 

condições de devassar as ocorrências futuras, porém será mais 

saudável a todos nós que meditemos, o máximo possível, nas 

profecias da Bíblia, com particularidade nas mensagens de Jesus, 

com isso desenvolvendo em nossa mente um “clichê” mental 

saudável e bem orientado nos moldes da Doutrina Espírita. 
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   Entretanto, é muito bom que nos lembremos do quanto a mulher 

espírita, quanto toda mulher cristã, deverá laborar no serviço de 

renovação da mentalidade do corpo da Humanidade, de uma maneira 

geral, conquanto as nossas amigas e irmãs “feministas” não deverão 

esquecer-se de que no coração de cada homem, invariavelmente, 

existe uma centelha de criança a buscar-lhe, em todos os momentos 

da difícil rota evolutiva, seja no Plano Material ou nos hemisférios da 

Vida Espírita, o acolhimento e o carinho, o zelo e a ternura, para que 

no grande entendimento, uns para com os outros, possam todos 

juntos crescer e multiplicar, mediante a proposta de Deus para as 

gerações eternas de suas Criaturas. 

   Portanto, as nossas companheiras são peças-chaves dentro dessa 

empresa chamada Espiritismo. 

   Se isto se der, o Espiritismo, como campo formoso de Cultura, 

Entretenimento, Lazer e Ciência Evangélicas, estará salvo. 

 

  “É isso aí, meu caro... 

Se a Mulher nos abandonar à própria sorte, negando-se a 
cumprir a missão que o Céu lhe atribui, com certeza, nós todos, os 
Homens vinculados ainda a Terra, Estaremos Perdidos”... 

(Feminismo, Pelo Espírito Augusto Cezar, Psicografia de Francisco Cândido 
Xavier. No Livro: “Fatos da Vida”. Lição nº 03. Página 18). 

  

    

   Neste final de serviço espiritual, o que teria a nos dizer 

sobre o seu resultado, junto aos Guias e Autores Espirituais? 

   R- Para mim, cada dia transcorrido foi como se eu tivesse tirado 

um grande “peso” de minhas costas (ou da consciência). Pode 

parecer estranho a alguns, mas me parecia que eu carregava uma 

imensa cruz sobre os ombros, ou então, literalmente, como se eu 

estivesse carregando a responsabilidade do mundo sobre as minhas 

costas. 
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   Quando eu digo “literalmente”, pode crer meu querido amigo, que 

numa situação análoga seria como se uma gigantesca construção 

fluídica bastante densificada tivesse sido colocada sobre mim. 

   E vejamos que a matéria do Mundo Espiritual, pelo menos para os 

médiuns de efeitos físicos (assim como eu), muitas vezes se torna 

tão sólida quanto um pedaço de ferro do Plano Físico. 

   É provável que os nossos amigos leitores não venham a 

compreender integralmente o que seja a produção de uma obra 

mediúnica, principalmente na desse quilate, já que se trabalhar com 

os Benfeitores Desencarnados é sempre um prazer imenso, não 

podemos dizer o mesmo em relação aos ataques constantes dos 

Espíritos Inferiores que tentam a todo custo nos interditar as tarefas 

em andamento. 

   Mas no conjunto da obra, tudo saiu como se eu estivesse 

consagrando o meu coração, ainda enfermo, ao próprio Senhor. 

   Como eu disse um pouco mais acima, estou muito feliz e contente 

pela beleza incalculável de alegria que me foi ofertada pelos meus 

amorosos e dedicados Amigos da Vida Maior. 

   Muito obrigado e espero, em Deus, continuar na lida. Com Jesus, 

Allan Kardec e Chico Xavier.  

   E aqui está o resultado de seus longos dezenove anos de estudo 

ininterrupto, e de seu convívio salutar com os Mensageiros Celestiais. 

   Se por um lado os seus Amigos Desencarnados, Autores Espirituais 

da presente obra mediúnica, teceram-lhe ininterruptamente os 

confetes luminosos da amizade, do carinho e do profundo respeito 

pelas suas inúmeras realizações milenares na esfera da divulgação e 

da promoção espiritual, tenha sido antes ou após o advento 

miraculoso da vida messiânica do Cristo de Deus, vemos 

naturalmente como tem ele, o nosso estimado Vivaldo, se colocado 

na condição de singelo tarefeiro da Mediunidade, abstraindo-se de 

uma falsa, ou suposta, aureola de humildade, e, acima de tudo, e 

com desprendimento máximo, vindo realizando a parte que lhe cabe 

na tarefa: servir como instrumento, mesmo que imperfeito, do Mais 

Alto para a realização do melhor, segundo os desígnios do Senhor de 

Nossas Vidas. 
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   E mais, para que não percamos o fio precioso dos ensinos 

doutrinários, pincemos lá detrás, bem no comecinho deste nosso 

trabalho, as palavras de Emmanuel (por Chico Xavier): 

 

“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” (grifo nosso), 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 (grifo nosso), sendo justo, nesse particular, 

copiarmos a antiga observação do Cristo sobre o sábado, esclarecendo 

que os números foram feitos para os homens, porém, os homens não 

foram criados para os números”. 

Espírito Emmanuel, “O Consolador” (Chico Xavier/FEB) 

   É indiscutível aqui, pela palavra do grande Instrutor de Francisco C. 

Xavier, que a mística natural proveniente dos números é “uma 

realidade criada para os homens”, a qual ainda estamos longe de 

compreender em sua integralidade e importância em torno da Vida 

Planetária e Universal, fazendo, assim, parte sagrada dos grandes 

Mistérios de Deus. 

   Dentro da relatividade a que todos nós estamos subordinados, pois 

somente o Pai Celestial é absoluto, devemos compreender que tanto 

o nosso universo íntimo (o de nossa alma) quanto os inúmeros 

Universos Paralelos das Regiões Incomensuráveis do Infinito Eterno, 

faz parte de um esquema maravilhoso de equações sublimes, 

compreendidas em infinitos arranjos de pentagramas, sínteses 

diversas, em inúmeros procedimentos de pura Química, do mais 

simples ao mais arrojado, quão desconhecido, conceito de Engenharia 

e Mecânica, Matemática e Lingüística (o Universo fala!), Física e 

Geometria, não desconsiderando também as maravilhas da 

Mediunidade, pois dentro do Esquema de Deus para a sua Criatura 

tudo está inserido no conceito de Interatividade, Conectividade, 
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Multiplicidade, Dinamismo, Interdependência, e, muito 

particularmente, de Interexistência. 

   Ficamos por aqui agradecendo a Deus pela graciosa oportunidade 

de ter participado, de maneira muito insignificante mesmo, desse 

projeto novo para as novas gerações de espíritas, permitindo-me 

também consagrar o meu preito de gratidão à Allan Kardec, o 

incomparável Mestre do Espírito. 

 

   Que Jesus nos abençoe os ideais de servir sempre no bem de 

todos. São os votos sinceros de profundo agradecimento, alegria, paz 

e saúde que deixo a cada um dos amigos leitores em particular.    

 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 19 de novembro de 2014, às 09hs49min) 

   Nota do médium: O querido Amigo Espiritual Neio Lúcio vem nos 

ministrando carinho e afeto, orientação segura e auxílio magnético desde 

quando iniciamos as nossas tarefas humildes na psicografia, isto em junho 

de 2012, com o inicio da recepção da obra “MENSAGENS DE ALÉM-

TÚMULO”. 
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   É muito curioso e emocionante mesmo como esse querido Irmão da Vida 

Maior tem se apresentado à nossa figura insignificante, já que o seu calor 

emocional e o seu afeto tem nos levado às lágrimas de reconhecimento. 

Isto, porque temos notado que ele tem se posicionado não apenas como um 

grande e dedicado conselheiro espiritual, mas, e principalmente, como um 

verdadeiro pai e amigo incondicional. 

 

Jesus no Lar 

   Só temos encontrado certo desconforto, sim assim posso me expressar, 

quando o vemos em lágrimas de profunda preocupação pelos nossos irmãos 

encarnados, aos quais me incluo, por estarem ainda tão distantes do ideal e 

do desejo de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o de nos tornarmos pessoas 

simples de coração e generosas por ideal Evangélico. 

   E não imaginem vocês que cada lágrima derramada, em nossa intenção, 

por cada um desses misericordiosos Mensageiros Celestes, em decorrência 

de nossa insistente má vontade para com as coisas de Deus, haverá de ser 

paga, por nós mesmos, em forma de muitas dores e muitas lutas. 

   Até que aprendamos a amar, uns aos outros, como Jesus nos amou. 

   No que diz respeito à mensagem espiritual que psicografamos um pouco 

mais acima do grande Espírito de Amenófis IV (O Faraó Akhenaton), 

podemos assegurar que nada tivemos haver com a sua evocação, já que a 

sua presença, quase mágica, fora patrocinada pelos nossos Amigos 

Espirituais, tal como explicitou o querido Neio Lúcio. 

   A sua aura espiritual de tom dourado puro, de certa forma, se misturava 

às irradiações do seu corpo físico-astral (carnal mesmo!) quanto de sua 
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indumentária egípcia, que marcava visualmente pelos detalhes de seu 

capacete de faraó e das jóias, em forma de colar precioso e muito brilhante, 

que trazia ao peito seminu.  

 

   Uma verdadeira Entidade de Luz, que se não fosse pela intervenção de 

nossos dedicados Instrutores Desencarnados, teria sido para mim mesmo, 

praticamente, impossível devassar o seu pensamento superior e 

profundamente elevado em conhecimento científico dos Planos Superiores 

da Vida Egípcia, que se metamorfoseava aos nossos tímpanos espirituais 

numa linguagem completamente estranha ao nosso entendimento de 

médium e homem bisonho. 

   Recebemos dele, como num fino raio de luz leaser a se projetar de sua 

mente altamente volátil, uma espécie de onda ou campo cirúrgico-

magnética em nosso centro mental (chacra frontal), que naquele instante 

de perplexidade não me fora possível precisar a extensão do fenômeno em 

nossa atividade psíquica, porém, mais tarde ficamos sabendo que ele, 

Akhenaton, na realidade, desejava nos transferir conhecimentos avançados 

na área da atividade Médica e Apométrica do Plano Egípcio Superior. 

   Num fenômeno tão transcendente quanto encantador. 

     

            Claus von Stauffenberg                                       Akhenaton 
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   Segundo pudemos atestar por nossas faculdades mediúnicas, sob segura 

orientação de Néio Lucio, o Espírito Akhenaton voltaria inúmeras vezes ao 

solo planetário por intermédio de variadas experiências carnais, sendo uma 

delas, como muito bem marcada na vida dos seres corpóreos, na roupagem 

fisiológica do grande herói alemão da Segunda Guerra Mundial:  

   Claus Philipp Schenk, Graf von Stauffenberg (Conde de 

Stauffenberg)1 (Jettingen-Scheppach, 15 de Novembro de 1907 —

 Berlim, 21 de Julho de 1944) foi um coronel alemão da II Guerra Mundial, 

autor de um dos atentados da resistência alemã contra Adolf 

Hitler em 1944. Ato conhecido como Atentado de 20 de julho. (Fonte: 

Wikipédia). 

   A sua personalidade profundamente pacifica, segundo nos informaram os 

queridos Autores Espirituais desta obra, não somente lhe impulsionaram 

moralmente a orquestrar, em conjunto com demais companheiros de farda 

alemã, o atentado contra Adolfo Hitler, como, ainda, lhe possibilitar uma 

volta para o Mundo dos Espíritos coroado pela glória dos Homens de Bem, 

já que apesar de muito ter lutado “em combate” por amor à pátria natal 

(numa espécie de divida cármica para com o povo egípcio de outrora, 

quando na roupagem de Amenófis IV) nada lhe havia ficado na mente como 

forma de peso de consciência em relação ao seu compromisso milenar com 

a Paz Humana, numa sinergia toda particular entre ele mesmo o Divino Sol 

de nossas vidas, Jesus Cristo. 

 

   

Neio Lúcio foi o Autor Espiritual das obras maravilhosas “Jesus no Lar” e 

“Alvorada Cristã” (Chico Xavier/FEB). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Claus_Schenk_Graf_von_Stauffenberg#cite_note-1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jettingen-Scheppach
http://pt.wikipedia.org/wiki/15_de_Novembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1907
http://pt.wikipedia.org/wiki/Berlim
http://pt.wikipedia.org/wiki/21_de_Julho
http://pt.wikipedia.org/wiki/1944
http://pt.wikipedia.org/wiki/Coronel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alem%C3%A3es
http://pt.wikipedia.org/wiki/II_Guerra_Mundial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Resist%C3%AAncia_alem%C3%A3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
http://pt.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
http://pt.wikipedia.org/wiki/1944
http://pt.wikipedia.org/wiki/Atentado_de_20_de_julho
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Kardec & São Luis  

PROSSEGUEM 

Pelo Espírito Veneranda 

“Chico dizia, oito anos antes do seu desencarne, o seguinte: “Depois da minha 

desencarnação, é possível que apareça muita gente recebendo mensagens 

atribuídas a mim; diga-lhes que não é minha intenção parar de trabalhar, mas, se 

puder, como o pessoal costuma dizer, gostaria de “dar um tempo” com a 

caneta e com o papel...” 

- Eurípedes Higino 

(Dra. Marlene Nobre em entrevista com o filho adotivo de Chico Xavier) 

 

   Meus filhos! 

   Para ser sincera com cada um de vocês, não poderia me furtar a 

uma análise circunstancial muito importante, que se por um lado 

desagradará à uns, por outro, temos a plena convicção de que trará 

luz a uma esquisita trama das trevas, na qual pessoas pouco 

estudadas, apesar de muito bem intencionadas, vem tentando 

sedimentar no coração dos mais simples e mais humildes estudantes 

de Espiritismo, em torno do que podemos ou não podemos “crer” 

como verdadeiro, em relação às (possíveis) comunicações de Além 

Túmulo de autoria do Espírito de Francisco Cândido Xavier. 

   Bem, sem desejarmos ir muito longe, lembremos de nosso estudo 

inicial logo nas primeiras páginas desta obra, quando o nosso 

médium, em seu capítulo “Em Nome do Amor de Deus”, fez um 

estudo muito lúcido em torno das “promessas” ou “garantias” que 

alguns companheiros de Doutrina Espírita têm deixado no sentido de 

só serem dados créditos àquelas suas mensagens espirituais que 

tenham o selo da “codificação”, ou antes, da “senha”, deixado por 

eles mesmos antes de partirem para a Pátria Espiritual. 

   Como contraponto precioso, o nosso medianeiro apresentou a 

palavra esclarecedora de Chico Xavier, em entrevista concedida ao 

confrade Fernado Worm. 
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   Isto, sim, é ponto passivo. 

   Agora, tomemos como fonte ideal de evidência, para o que tem 

sido apresentado pelo nosso Mensageiro encarnado, 

independentemente da boa ou má vontade daqueles que julgam tudo 

já saber de Espiritismo ou, mesmo, de Chico Xavier, a própria palavra 

do querido médium mineiro, somente que dessa vez apresentada 

pelo seu querido filho de criação, Eurípedes Higino, apesar de ele 

mesmo não dá credito às ocorrências mediúnicas, particularmente 

pela psicografia, que tem sido apresentadas após a desencarnação do 

nosso venerável amigo Chico.  

   Vejamos um pequeno destaque, da epígrafe acima:  

   - “mas, se puder, como o pessoal costuma dizer, gostaria de 

“dar um tempo” com a caneta e com o papel...” (o destaque é 

nosso). 

   Observaram bem, quais foram as últimas palavras do grande 

médium?! Sim: “dar um tempo com a caneta e o papel”.  

   E caso isso fosse possível.  

   Pelo menos, com o nosso médium, a quase totalidade das 

mensagens espirituais assinadas por Francisco Candido Xavier foram 

vertidas do Mais Além diretamente nos seus dois computadores que 

foram utilizados nos últimos dois anos de tarefas psicográficas (um 

notebook de segunda mão, doado a ele por extrema gentileza de sua 

sobrinha Fernanda Cabral, de apensas dezessete (17) anos, e o 

outro, mais antigo ainda, pelo seu irmão caçula André Luiz). 

   Não desejamos, é certo, abrir a cabeça das pessoas na intenção de 

lhes incutir o obvio. Para nós, os Guias e Mentores de nosso Vivaldo 

Filho, será sempre mais atraente esclarecer com bondade e aguardar 

os resultados com tolerância. 

   O querido Chico nunca foi “bobo”.  

   Quem o conheceu de perto, e mesmo o nosso humilde tarefeiro 

encarnado que lhe adentra o psiquismo luminoso, reconhece que o 

“Cisco” sempre foi uma pessoa de fibra, muita fibra mesmo. 

   Generoso, sim. Mas bobo, jamais. 
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   Ele, o Chico, saltava uma nota ali, outra acolá e, assim, continuava 

caminhando para a frente. Ensinando sempre, de acordo a 

capacidade de compreensão de seus familiares, irmãos de ideal e 

amigos, todos nem sempre compreensivos, mas, invariavelmente, 

muito exigentes. 

   Passado esse primeiro momento, adentremos agora num 

outro assunto, o de nosso real objetivo. 

 

KARDEC E SÃO LUIS PROSSEGUEM, MESMO?! 

    

     

(Fonte das imagens: http://www.vinhadeluz.com.br/site/noticia. php?id=81) 

    

   Seria, mesmo, uma afronta a nossa inteligência e lucidez (mesmo 

que muito limitada, como seres imperfeitos, e muito imperfeitos 

mesmo, que todos somos diante da imensa grandeza do Criador!) 

qualquer desavisado do movimento Espírita brasileiro, ou do exterior, 

tentar por em dúvida a autenticidade da mensagem escrita por Chico 

Xavier e entregue ao amigo Geraldinho, em forma de dedicatória do 

livro “Kardec PROSSEGUE”, de autoria do ilustre companheiro 

Adelino da Silveira, por si só, constituindo-se numa prova perfeita, 

quase em tom de formal confissão, de que ele, Chico, era mesmo a 

reencarnação de Allan Kardec, assim como afirma o seu autor. 
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Curiosamente, em março de 2010, um ano após ter psicografado uma mensagem do 

Espírito Odilon Fernandes em apoio às tarefas mediúnicas de Vivaldo Filho, o valoroso médium 

Carlos A. Baccelli autografou ao médium baiano e à sua esposa Maria Francisca, por intermédio 

de seu secretário em Uberaba/MG, o Sr. Luiz C. Barbosa, um exemplar do livro “Kardec 

PROSSEGUE”, muito seguramente inspirado pelos seus Guias Espirituais. 

 

 

Outra curiosidade, bastante sugestiva para o nosso estudo doutrinário, é que neste mesmo 

exemplar de “Kardec PROSSEGUE”, o secretário do médium Baccelli, o Sr. Luiz C. Barbosa, 

antes de enviá-lo de Uberaba/MG à Vivaldo Filho e sua esposa Maria Francisca, em 

Salvador/BA, também sugestionado pelos Guias da Doutrina Espírita, fez a gentileza de 

autografá-lo, isto na mesma página inicial da obra, um pouco acima da dedicatória do querido 

Carlos Baccelli. 

Nota: As dedicatórias foram feitas em duas datas distintas. Notemos 

ainda a semelhança da caligrafia de Baccelli com a de Chico Xavier. 
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   Agora, partindo de um exemplar desse mesmo livro, ainda muito 

discutido dentro do meio espírita, mas quase nada entendido, só que 

na sua 4ª. Edição, de março de 2009, pela Editora LEEPP de 

Uberaba/MG (exato mês e ano em que o médium Carlos A. Baccelli, 

amigo de Chico Xavier por longos 25 anos e fundador da Editora 

LEEPP, psicografou uma mensagem do seu Benfeitor Espiritual 

ODILON FERNANDES em apoio às tarefas mediúnicas do estimado 

Vivaldo P. S. Filho, e como inserida mais tarde, a guisa de Prefácio, 

na sua primeira obra mediúnica: “MEDIUNIDADE EM DOIS 

MUNDOS – Relatos de um Médium Espírita”, que teve entre os seus 

Autores Espirituais exatamente o Espírito de Francisco C. Xavier, 

surpreendentemente ainda inédita no meio doutrinário espírita), 

vamos poder concluir, mesmo os fervorosos apaixonados por Chico 

Xavier, que por sua vez teimam em não aceitar que ele, agora, esteja 

vertendo do Mais Alto as suas sinceras relíquias do amor que sempre 

nutriu pelo povo mais simples e mais necessitado de auxílio, como se 

o próprio Chico, depois de “morto”, tivesse se aposentado dos 

serviços sagrados da Mediunidade. 

   É verdade, ele pode ter até tentado essa façanha, mas é certo que 

não conseguiu. (Risos...). 

   E agora, ele volta do lado dos mortos “vivos” para dar 

PROSSEGUIMENTO ao que iniciou no século XIX, quando na 

companhia de seu valoroso Guia São Luis IX de França abriu a 

cancela espiritual da Vida Perfeita para que o comboio luminoso das 

Entidades Celestes pudesse trazer ao Mundo Material, pelas páginas 

de “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, a mensagem restaurada 

e imortal do Cristo de Deus. 

   Vejamos o que nos legaram os Amigos Espirituais, em forma de 

“códigos”, nas páginas de uma obra que traz a senha, ou a digital, do 

próprio Chico Xavier, ao endossá-la, mediante a sua dedicatória 

pessoal destinada a alguns de seus amigos mais próximos: 

 - DOS “CASOS”: Terra Santa, capítulo 7 (o mês – julho – de 

nascimento de Vivaldo Filho/São Luis IX): Neste específico diálogo 

entre o autor Adelino da Silveira e o Chico, vemos ele questionado ao 

amigo Chico Xavier quanto à condição de “santidade” da terra de 

Mirassol, no estado de São Paulo.  
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   Não nos deteremos na resposta do Chico, mas na situação muito 

sugestiva de que a “terra” atual de nosso Vivaldo (Salvador), ser 

considerada a “Terra de todos os Santos”. 

   Uma alusão perfeita à condição de “santo” que 

respeitosamente lhe fora dedicada pela Igreja Católica de Roma. 

- DOS “CASOS”: Os Hóspedes de Jesus, capítulo 10 (o dia de 

nascimento de Vivaldo Filho/São Luis IX): Notemos que este 

específico capítulo se apresenta de maneira mais evidente ainda, 

quanto ao fato de Chico Xavier (Allan Kardec) como Vivaldo Filho 

(São Luis IX) estarem imbuídos de uma mesma tarefa à frente do 

Consolador Prometido; o de promover a vivencia integral do 

Evangelho de Jesus entre os espíritas do século XX e XXI.  

   Obviamente, que fazemos aqui a devida distinção da condição de 

excepcionalidade das tarefas mediúnicas e pessoais empreendidas 

pelo grande Mensageiro Celeste Chico Xavier, entretanto não 

desconsiderando a capacidade moral e, mesmo, psíquica de nosso 

querido benfeitor encarnado São Luis IX (Vivaldo Filho), que ainda 

continua na árdua lida da vida física, compreendendo ele que a cada 

momento de sua atual existência é uma oportunidade generosa de 

Deus para que transforme as suas lágrimas em luzes de inspiração e 

devotamento à Jesus Cristo e ao Espiritismo, que é, sim, o 

Consolador Prometido e a Terceira Revelação Divina. 

   Aqui, neste capítulo 10, vemos citado o grande apóstolo da 

caridade em terras da França, São Vicente de Paulo. 

   O que acham vocês?  

   Coincidências existem, ou não? 

    Pelo que temos observado pelo nosso presente estudo, o caso da 

Reencarnação Programada da Família Real de França é um tema dos 

mais intrigantes e dos mais surpreendentes, pelo menos para os 

verdadeiros estudiosos da Reencarnação. 

   Mas, observemos um pouco mais: 

- VICENTE: Temos o VI do nome de VIVALDO. 



     Livro # 8: “SÃO LUIS IX – Vol. 3” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
152 

Ed. e-book:  
2015. 

   E tanto São Vicente quanto São Luis, nasceram na generosa terra 

dos luminares do pensamento humano: A gloriosa França de Allan 

Kardec. 

 

São Vicente de Paulo: A reencarnação do Apóstolo Mateus. 

   Vicente de Paulo foi um dos grandes protagonistas da Reforma 

Católica do século XVII (aqui, notamos que o número 17 se 

apresenta naturalmente sugerindo-nos: tanto o dia – 10 –, como o 

mês – 7 – de nascimento de Vivaldo P. S. Filho/São Luis IX). 

   Mas, vejamos um tanto mais: 

- VI de São Vicente: Em algarismo romano significa o número 6. 

- VI de Vivaldo Filho (São Luis IX): Em algarismo romano significa o 

número 6. 

   Somando agora os dois números 6 encontrados acima de Vivaldo e 

de São Vicente (6 + 6), teremos o número 12 como resultado. 

- No mês 6 (junho) do ano de 2012, Vivaldo Filho, a rigor, deu inicio 

às suas tarefas na mediunidade psicográfica com a produção da obra 

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, em 

homenagem ao livro “VOLTEI”, Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB).  

   Recordemos que o mês de junho de 2012, fora também o mês da 

separação conjugal entre Vivaldo (São Luis IX) e Francisca (Margarida 

de Provença), algo que não deveria ter acontecido, já que ambos 

estavam com o compromisso inadiável, junto às Entidades Sublimes 

do Mundo Maior, de formar o gameta base para a formação do futuro 
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corpo físico do Cristo, que por sua vez, teria o apoio, mesmo que 

subjetivamente, na esfera do Psiquismo Oculto, da genética de outras 

figuras do Antigo e do Novo Testamento, como estudamos mais 

atrás. 

 

Vivaldo, Elvis, Francisca, Rosí e Mme d´Espérance (A grande Mensageira 

de Luz). A Sra. B. (a Betsabá do passado) por estar reencarnada numa 

personalidade muito jovem, não será identificada na presente obra mediúnica. 

 

   Devemos compreender muito bem de que tal trama 

reencarnacionista, toda ela patrocinada e milimetricamente acertada 

pelos Ministros da Reencarnação do Mundo Espiritual Superior, dentro 

da peculiaridade psicológica e moral de cada um dos envolvidos no 

roteiro sublime em questão, traz o cortejo de uma plêiade de 

mecanismos intercessórios de compreensão impossível por parte de 

nossos irmãos sediados no Plano Carnal, embora, em suas nuances 

mais simples, no que toca às facilidades da vida sentimental dos 

sujeitos em estudo (Vivaldo P. S. Filho/Boaz, Elvis Presley/Davi e as 

demais quatro (4) personagens femininas do Antigo Testamento: 

Tamar/Francisca, Raabe/Rosí, Rute/Elisabeth d´Espérance e 

Betsabá/Srta. B.) foram apresentados, pelo menos em relação a 
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personalidade de Vivaldo Filho, como vimos em capítulo anterior,  em 

aspectos de Sexualidade Transcendental que podemos adjetivar 

de “Campo Mental do Sexo Superior”, quando, independente de 

espaço físico, cada criatura ou sujeito, independente de estar vivendo 

no Plano Material  do solo planetário ou em suas Regiões Espirituais 

de mais acima ou de mais abaixo, poderá se arrojar na intimidade 

uns dos outros pela força do pensamento elevado, assim, em 

comunhão com as atividades da Sexualidade Sublimada,  ou então, 

pelas tenebrosas correntes de escravidão e de luxuria da mente 

desvairada, imprevidente e corrupta. 

   O quadro apresentado fora dos mais interessantes, pelo menos 

para os estudantes de Espiritualidade mais ávidos por novos 

esclarecimentos em torno da vida mental das criaturas, filhas de 

Deus, já que fica-nos evidente que estamos todos inseridos num 

ilimitado universo de interatividade, interdependência e 

multiplicidade, em conexão perfeita uns com os outros, e nós 

todos com o Criador da Vida. 

   O sentimento sublimado e o pensamento bem direcionado é que 

nos facultarão a ascensão para os Planos de Vida Elevada, 

obviamente, mediante a vontade do Pai Celestial.  

   Trouxemos aqui um estudo sintético da Futura Genealogia do Cristo 

para o Quarto Milênio da Era Cristã, tendo como base outros detalhes 

que já foram ministrados ao nosso caro medianeiro por intermédio de 

outras obras mediúnicas, também por ele psicografadas, no decorrer 

dos últimos dezenove anos de atividade Cristã na Mediunidade com 

Jesus Cristo. 

   Mas, continuemos com a nossa exposição: 

- A MENSAGEM ASSINADA PELO ESPÍRITO SÃO VICENTE DE PAULO, 

NO CAPÍTULO XIII (OBS: NO ANO DE 2013, VIVALDO FILHO DEU 

INÍCIO À RECEPÇÃO PSICOGRÁFICA DA OBRA “SÃO LUIS IX – O 

APÓSTOLO ESPIRITUAL DA CODIFICAÇÃO ESPÍRITA”), DE “O 

EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO”, A BENEFICÊNCIA, 

APARECE NO EXATO ITEM 12. MAS, ISTO NA EDIÇÃO DEFINITIVA 

REALIZADA POR ALLAN KARDEC EM 1866.  
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   ENTRETANTO, AINDA NA PRIMEIRA EDIÇÃO DE “O EVANGELHO” 

LANÇADA POR KARDEC EM 1864, ESTA MESMA MENSAGEM DE SÃO 

VICENTE DE PAULO CAIU EXATAMENTE NO ITEM 165. QUANDO 

NUMA SOMA RÁPIDA (1 + 6 + 5), NOVAMENTE TEREMOS O 

IMPRESSIONANTE NÚMERO 12. 

- Recordemos que 12 foram os Apóstolos do Cristo.  

   Um número (12) preciosíssimo, marcado pela grandeza 

incomparável da Bíblia Sagrada.  

   Como estamos em tarefa educativa e de esclarecimento, 

primando sempre pela “memória” dos fatos, pincemos de lá 

detrás o estudo que efetuamos em torno do número 12, em 

todos os aspectos um número profundamente sagrado para os 

Cristãos, aliás, uma luz muito significativa para os estudiosos 

e acadêmicos da Ciência terrena: 

 

   OS APÓSTOLOS E A MÍSTICA DO NÚMERO DOZE – O NÚMERO 

DA HUMANIDADE: A imagem de Cristo, com seus doze apóstolos, 

tem relação com a iniciação solar. Em tempos mais antigos, a 

iniciação era de caráter lunar. João batista possuia 28 seguidores (o 

número de dias do ciclo lunar). Com relação a São João Batista, a 

principal mesquita da capital síria, Umayyad abriga a suposta cabeça 

do homem que batizou Jesus Cristo. Em Cristo, seus 12 raios 

representam os 12 apóstolos. (...) Nos Mistérios Antigos, o número 

12 representava uma somatória de forças especiais e símbolo da 

ordem cósmica. Os hebreus chegaram a adorar o sol, a lua, os sete 

planetas e os regentes dos 12 signos zodiacais: II Reis, 23, 5 e Jó 

38.32. (...). Para os cristãos, o 12 é símbolo daqueles que aceitaram 

a fé. Indica a totalidade do povo de Deus e de sua síntese em forma 

de patriarcas, tribos ou apóstolos; assim como seus múltiplos, como 

no caso dos 144.000 eleitos (12 x 12); e do 24 que indica a 

totalidade na ordem da comunicação, como no caso dos anciões do 

Apocalipse ou das letras do alfabeto grego escondido atrás do nome 

“Alfa e Ômega” atribuido a Cristo – a plenitude da comunicação 

divina. Verifica-se grupos de 12 deuses nas religiões de muitas das 

antigas nações, como dos caudeus, dos etruscos, dos romanos, etc. 

(...) O 12 é de suma importância na história judaica cristã. A Terra 

Prometida estava dividida em 12 tribos. Os judeus remontam sua 
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linhagem aos 12 filhos do patriarca Jacó. O Apocalipse diz “Jeruzalém 

está cercada por grossa muralha, com 12 portas. Sobre as portas, há 

12 anjos. Cada anjo tem um nome escrito, o nome das 12 tribos de 

Israel”. Aos 12 anos Jesus ensina no templo. 

“Umbanda, Essa Desconhecida” (Roger Feraudy, Ed. do Conhecimento, 

5ª. edição, 2006)/”Os Signos Segundo os Evangelhos” (Benedito 

Paccanaro, Ed. Giostri, 1ª. edição, 2012). 

    

   Demos prosseguimento ao nosso enredo científico e literário em 

torno da obra “Kardec PROSSEGUE”, neste capítulo 10: 

   Se levarmos em consideração que foram encontrados, a partir das 

pequenas somas que formulamos um pouco mais acima, três (3) 

vezes o número doze (12), podemos deduzir que na soma (1 + 2) de 

cada um desses respectivos três números 12, encontraremos três (3) 

vezes o número 3, que como já estudamos nas páginas mais atrás, 

trata-se de um número profundamente simbólico para o Cristianismo. 

   Então, para efeito de didática, e para que não deixemos a 

nossa memória falhar por conta da falta de atenção, pincemos 

também de mais atrás o quadro maravilhoso do esquema 

simbólico do número três (3): 

 

   Em relação ao número 3 encontrado logo acima, vejamos o que nos 
leciona o Espírito Irmão José, na preciosa obra “NOS CÉUS DA 

GÁLIA”, capítulo 7 (o mês – julho – de nascimento de Vivaldo 
Filho/São Luis IX, no século XX), PACTO DE LUZ, pelo médium 

uberabense Carlos A. Baccelli (Editora LEEPP, 2013), levando em 
consideração, como é já do conhecimento público, que o médium 

Carlos Baccelli fora grande e querido amigo de Chico Xavier, privando 

de sua amizade intima por longos 25 anos (novamente o número 7, 

na soma de 2 + 5): 

   - (...) “Apenas à guisa de reflexão para os estudiosos, o número 3, 

que possuía particular significado entre os druidas e simples celtas, 
igualmente o teria entre os cristãos, denotando que, sem dúvida, 

muitos deles não passavam dos mesmos reencarnados: três eram os 
reis magos; Jesus pregou o Evangelho durante três anos – dos 30 

aos 33 anos - ; três eram os Discípulos a assessorá-Lo: Pedro, Tiago 
e João; o Mestre foi erguido sobre uma das três cruzes que se 
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levantaram no Calvário; a sua ressurreição se deu no terceiro dia... 
Mais tarde, a Igreja Católica, elegeria na Trindade – Pai, Filho e 

Espírito Santo – um dos principais pontos de sua crença! É que na 

ciência da numerologia, o número 3 representa o Verbo Solar, como 
também a junção do espírito com a matéria! O Espiritismo – a 

Terceira Revelação –, por sua vez, também revelaria a sua “trindade” 
– Deus, Espírito e Matéria! – como expressão da realidade universal.” 

(...). 

 

   Sim, positivamente, estamos diante de ocorrências miraculosas, 

todas elas esmiuçadas do Grande Arquivo da Vida Superior, tendo 

como ponto de apoio os inúmeros acontecimentos marcados pela 

História do Mundo Material, registrados nas páginas vivas do 

Evangelho de Jesus, da Doutrina Espírita e, muito especialmente, das 

obras reconhecidamente sérias e de valor inestimável dos veneráveis 

estudiosos e pesquisadores da Reencarnação. 

   Porém, nesta correnteza de luz, educação e religiosidade pura, na 

ligação direta entre a Criatura e o Criador, notemos que se somarmos 

os três números 3 encontrados um pouco mais acima (da soma dos 

três números 12: 1 + 2), encontraremos em definitivo o número 9, 

que representa o exato mês de setembro (9) de 2012, quando o 

querido Vivaldo Filho/São Luis IX conclui a psicografia da obra 

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, em 

homenagem ao livro “VOLTEI”, por Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB). 

   É fora de questão considerar que tamanha façanha do Mundo Maior 

tenha sido uma mera ocorrência do acaso, como se o Todo Poderoso, 

Idealizador e Mantenedor de todo o Universo, fosse um malabarista 

sem grandes responsabilidades para com a sua obra perfeita. 

   Poderemos apelar para o bom senso, para a lógica, para o sentido 

de racionalidade que cada um de nós temos integrado às nossas 

personalidades eternas, entretanto, sem aquele sentimento nato de 

fidelidade ao Bem, sem o entendimento corajoso pelas causas santas 

da Criação Divina, e, muito especialmente, sem aquele desejo 

ardoroso de amar à Deus, Nosso Pai Celestial, de nada terá valido 

apena ter se debruçado sobre estas páginas numerosas de 

conhecimento profundamente Espiritualizante. 
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MARCADOS PELO AMOR 

    Filhos queridos do meu coração:  

   Como poder cogitar de crescer e subir, amealhando recursos de 

cultura e ciência, sem que olhemos para baixo e, de coração 

enternecido, quase dilacerado, pelas dores cruciantes dos pobres, 

dos sofridos e dos humilhados, imaginarmos que possamos alçar 

vôos deslumbrantes nos Céus venturosos da Vida do Infinito? 

   O Homem, louco pelas regalias do mundo passageiro, tem se 

esquecido de sua origem toda espiritual, enquanto seres fadados à 

perfeição, já que, sequer, tem ele cogitado de criar asas para que 

possa, num futuro mais ou menos longo, dependendo da 

capacidade de cada um em movimentar, em si mesmo, as bênçãos 

do amor e da caridade, subir, subir cada vez mais alto no rumo da 

glória de Deus, o Nosso Pai Misericordioso e Compassivo que tem 

nos aguardado desde a criação da vida, perpetua e múltipla. 

   Tenhamos, diante dos nossos irmãos mais sofridos, não somente 

o pensamento piedoso de ternura e afeto. 

   Busquemos entregar a cada um deles, sem medo de esvaziar 

demasiadamente as nossas bolsas, o terno óbolo da caridade, 

mediante a entrega do que tivermos de melhor. 

   Para Deus, não basta que doemos do supérfluo.  

   É necessário que façamos mais. 

   Que doemos mesmo do que mais nos seja caro e do que 

represente a soma de nossas necessidades. 

   O Amor, meus filhos do coração, tem dessas coisas. 

   É preciso esforço para alcançar a graça divina. E somente na 

caridade, vivida de corpo e alma, é que poderemos nos inscrever 

nos quadros abençoados dos fieis discípulos de Jesus. 

   Precisamos desesperadamente nos libertar dos vícios da carne, 

sejam eles de ordem moral ou material. 
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   Não, não precisaremos viver uma vida de castidade, aliás, algo já 

bastante antiquado para a mentalidade do Espírito atualizado, mas, 

podemos assegurar a cada um em particular, que todo e qualquer 

excesso será revertido em mais sacrifício e mais esforço, nas 

reencarnações que virão, compreendendo que de cada percentual 

de loucura e paixão dementada que tenhamos derramado sobre o 

coração da Terra, já tão abatida pelos lances infernais da corrupção 

humana, estaremos, invariavelmente, concorrendo a uma entrada 

nos imensos umbrais da vida inferior, com a consciência a queimar 

pelas brasas do desamor, do descaso e do esquecimento de que 

somos filhos de Deus, e não servos de Mamom. 

   Coragem!  

   Esta palavra, atualmente, encerra tudo. 

   Que assim seja.  

– S. Vicente de Paulo 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 04 de dezembro de 2014, às 04hs09min) 

 

    E tudo isto, como estudamos atentamente agora, mencionado, 

exatamente, na obra “Kardec PROSSEGUE”, por Adelino da 

Silveira, que traz, em si mesma, a credencial de que Chico Xavier 

fora, sim, a reencarnação do Codificador do Espiritismo. Tendo sido 

São Luis (ou Vivaldo Filho) mencionado, de uma maneira muito 

sugestiva, tanto no capítulo 7 quanto no capítulo 10, agora em 

análise. 

   Por certo, se o desejássemos, poderíamos destrinchar mais 

luminosas conexões entre o nosso amado medianeiro Vivaldo P. S. 

Filho e a vida apostolar e santificada de Francisco Cândido Xavier, os 

dois Codificadores da Doutrina dos Espíritos, porém, o tempo vai 

se escoando e o chamado de Nosso Senhor Jesus Cristo é para que 

encerremos as nossas humildes tarefas, apenas lembrando a todos os 

companheiros de ideal Cristão pelo Espiritismo de que somos todos 

passíveis de erros, afinal, somos criaturas em processo inicial de 
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evolução, porém o mérito do bom trabalhador, como do fiel 

estudante, é o de não esmorecer diante das dificuldades, que são 

todas passageiras. 

   Confiemos sempre e sigamos firmes adiante. 

 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 05 de dezembro de 2014, às 14hs25min) 

 

“Se procurásseis apenas o prazer que proporciona uma boa ação, 

permaneceríeis sempre no caminho do progresso espiritual. Os exemplos não 

vos faltam; o que falta é a boa vontade que é rara. Vede a multidão de 

homens de bem dos quais vossa história vos recorda piedosa 

lembrança” 

- S. Vicente de Paulo, Paris, 1858. 

(O Evangelho Segundo o Espiritismo, Cap. XIII, item 12) 

 

 

Vicente de Paulo,1 nascido Vincent de Paul ou Vincent Depaul, (Pouy,2 24 de abril de 1581 —

 Paris, 27 de setembro de 1660) foi um sacerdote católico francês, declarado santo pelo Papa 

Clemente XII em 1737.  (Fonte: Wikipédia) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Vicente_de_Paulo#cite_note-1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Saint-Vincent-de-Paul_(Landes)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vicente_de_Paulo#cite_note-2
http://pt.wikipedia.org/wiki/24_de_abril
http://pt.wikipedia.org/wiki/1581
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
http://pt.wikipedia.org/wiki/27_de_setembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1660
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%B3lico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Papa_Clemente_XII
http://pt.wikipedia.org/wiki/Papa_Clemente_XII
http://pt.wikipedia.org/wiki/1737
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A Verdade diante da 

Reencarnação 

Pelo Espírito John F. Kennedy 

“Compreendendo-se que toda partícula de matéria em movimentação se caracteriza 

por impulso inconfudível, fácil ser-nos-á observar que cada Espírito, pelo poder 

vibratório de que seja dotado, imprimirá aos seus recursos mentais o tipo de onda 

ou fluxo energético que lhe define a personalidade, a evidenciar-se nas faixas 

superiores da vida, na proporção das grandezas morais, do ponto de vista de amor 

e sabedoria, que já tenha acumulado em si mesmo”. 

– André Luiz 

(Francisco C. Xavier, “Mecanismos da Mediunidade”, Ed. FEB) 

 

   Queridos irmãos! meus companheiros da Doutrina Reveladora, 

consagrada pelas Esferas da Luz e enviada pelo Cristo aos Planos 

Imperfeitos da Terra para que tivéssemos, nós daqui e vocês daí, 

pelas bênçãos da Cultura, da Arte e da Ciência Evangélica  as 

claridades consoladoras de Seu Sublime Amor e de Seu Profundo 

Conhecimento da Sabedoria Perfeita de Deus...  

   Aqui, volto das Esferas Mais Elevadas do Planeta, na intenção 

sincera de ofertar algo de meu terno amor, todo pessoal e quase 

insignificante diante do Amor que Jesus Cristo nos dedica a todos, 

independentemente de credo, raça, classe social ou escolha 

religiosa, já que para Ele, nosso Mestre e Senhor, somos todos 

irmãos e fazemos parte de uma única família, a Universal, nos 

descortinando aos próprios olhos, frente a nossa imensa ingratidão 

uns para com os outros, e diante de tão insensato orgulho e 

desvairado egoísmo que ainda trazemos no coração, o quanto somos 

tão pequeninos e tão necessitados de Sua misericordiosa proteção, já 

que se por um lado muitos de nós podemos hoje ser reconhecidos 

como seres “humanos” intelectualizados, por outro, podemos afirmar 

que somos almas extremamente necessitadas de luz e paz, 

compreensão e sabedoria, em decorrência da gritante animalidade e 

louca rebeldia com que sentimos e timidamente executamos as coisas 

sagradas de Deus.  
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   Pois bem, se somos realmente filhos do grande Sol, que 

providencia deveriam tomar os meus irmãos do solo planetário, e 

mesmo dos que vivem nas Dimensões Espirituais adjacentes ao Plano 

Material, à vista do conhecimento sagrado das Vidas Sucessivas?!  

   Seria possível que o Pai Misericordioso houvesse promulgado uma 

Lei como esta (a da Reencarnação), somente para que tivéssemos o 

deleite de encontrar, vez por outra, os “flashes” fotográficos de 

experiências passadas que, na grande maioria das vezes, só 

serviriam mesmo para aumentar as nossas crises de depressão em 

relação a nós mesmos, diante da descoberta do que fomos e do que 

fizemos, invariavelmente, como homens e mulheres de 

personalidades sombrias e terrivelmente despudoradas, sempre 

havidos por luxo e sem qualquer respeito à vida alheia. 

   Meus amigos, com toda a verdade de meu pobre coração, esta 

seria a situação inapelável com a qual a imensa maioria dos seres 

encarnados haveriam de se deparar, caso fizessem uma Regressão 

na Memória, sem o consentimento expresso e sábio de seus 

amorosos Guias Espirituais e, obviamente, sem o auxílio magnético 

de um médium moralizado e, acima de tudo, bom, quanto o de um 

eficiente Terapeuta Reencarnacionista, este também muito bem 

orientado e intuído pelos seus Mentores Desencarnados. 

   Mas, voltemos ao ponto inicial de nosso fraternal diálogo...  

   Quando parti para a Pátria do Eterno, após o choque traumático de 

uma desencarnação patrocinada pelo hediondo sentimento de 

“disputa”, fui quase que imediatamente arrebatado por Amigos 

Invisíveis de volta ao meu antigo lar na Flórida (que na minha 

“cabeça”, ainda atordoada pelo desfecho trágico, não pensava em 

outro lugar senão na Califórnia!...), quando ainda transitava de 

causas curtas e sem grandes pretensões de glorias de qualquer 

natureza, que não fosse a de velejar pelos mares revoltos e bravios, 

poucas vezes românticos, de meus próprios sonhos (lúcidos) de 

infância e adolescência. 

   Para mim, o “Mundo Encantado de Oz” passava a ser uma 

realidade. 

   De um instante para outro, senti que algo tinha me acontecido de 

inesperado, sem que, em realidade, pudesse me dar conta da 

precisão dos rápidos pensamentos que me vinham à cabeça “intacta”, 
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como numa tela cinematográfica jamais vista por qualquer um dos 

seres humanos, meus contemporâneos... 

   Via uma aluvião de peças teatrais (realistas), muitas carantonhas 

se apresentaram a minha frente, dentre elas as de muitos dos meus 

antigos amigos, colegas e companheiros de luta, ou pelo menos as 

dos que eu imaginava fossem realmente os meus amigos, meus 

colegas e companheiros, mas, felizmente, após o desenrolar de toda 

a trama cinematográfico-espiritual, o final foi feliz, especialmente 

quando pude entrever diante de meus olhos surpresos e 

lacrimejantes o cortejo de Entidades Angélicas a me entreter com as 

peripécias de um Novo Mundo, que naquele momento de transição 

para o meu acanhado Espírito abria as suas portas luminosas para o 

meu pobre ser, havido por novas emoções, porém um tanto esgotado 

pelas incompreensões do mundo transitório que havia deixado para 

trás, que não tinha outro interesse senão o de “consumir” e “brigar”, 

perpetrando a partir de seu próprio mundo intimo (como criaturas 

solidárias moral e espiritualmente) o lamentável desfecho que se 

acerca da vida comunitária do orbe planetário da atualidade, caso os 

nossos irmãos do mundo carnal não busquem imediatamente uma 

mudança na maneira de pensar, na forma de agir, e, principalmente, 

no jeito de sentir. 

   Precisamos todos, mais do que nunca, de amar, amar 

intensamente e amar a todos indistintamente. 

   O nosso modestíssimo presságio nada mais é que uma gota de 

água (e de lágrima!) muito insignificante diante do grande mar de 

informações e profecias que já se encontram materializadas no solo 

da Terra.  

   Por isto, meus amigos, não me venham agora, uns e outros, 

derramarem suas “lágrimas de crocodilo”, nos considerando 

demasiadamente duro e “anti-fraternal”. 

   A situação é mesmo de arrepiar. 

   Basta que cada um de meus irmãos ligue os seus modernos 

aparelhos de televisão ou acessem a internet pelos seus mais 

sofisticados celulares (“última moda”) e verão, todos estarrecidos, de 

que o mundo carnal clama por paz, união e caridade. 

   Mas, voltemos ao nosso bate-papo ameno. 
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   Num átimo, fui transportado para uma bela praia, que, logo ao meu 

olhar percuciente, me pareceu ser a querida Copacabana, dos sonhos 

de Sinatra e Flyn...  

   Lá, me encontrei tranquilamente sob os cuidados extremos de uma 

luminescente falange de Bons Amigos Espirituais (de várias 

procedências religiosas – me parecia que eles estavam muito bem 

entrosados entre si, não havia disputa de supremacia entre eles, 

todos trabalhavam e serviam de acordo às suas especialidades 

médicas e terapêuticas!) que cuidavam de minhas reminiscências 

cadavéricas (ectoplásmicas) que me pareciam ir se desfazendo (ou se 

eterizando) à proporção que o tempo ia passando, e eles tal quais 

zelosos enfermeiros e diligentes arquitetos da esperança... 

   Para a minha surpresa, mais uma dentre outras tantas que me 

surgiam de inesperado, fui tomado por singular sensação de carinho, 

pois, bem à minha frente, vi luzir um imenso clarão de tonalidade 

róseo-alvinescente, como a deixar transparecer por suas estrias azul-

turquesa uma imagem tão bela quanto o mais formoso Anjo do céu...  

   Sim, era ela... tão formosa e tão bela quanto no mais encantador 

filme romântico... 

   O encontro santificante não durou para mim mais que alguns 

poucos minutos, porém o tempo suficiente para me deixar claro de 

que o Céu realmente existia e que lá estava eu a transbordar de 

felicidade, por reconhecer que Deus era mesmo verdadeiramente 

Bom, um Pai Amoroso e Amigo, como nenhum outro. 

   A Verdade é que, se eu não tivesse concorrido para a fortaleza do 

espírito de nacionalidade, consubstanciado em valores de amor e de 

fraternidade, não sei mesmo o que teria sido de mim após o desfecho 

traumático, que ainda tenho dificuldade em “rememorar”... 

   Algumas lembranças, sim, deixei sobre o solo da Terra, como a de 

um grande líder, porém, e pela graça de Deus, deixei também alguns 

saudosos (e poucos) amigos, queridos compatriotas que, por força de 

seus vigorosos pensamentos de bondade e fé, fazem chegar agora 

até o meu coração uma irradiação tão intensa em caridade e 

sensibilidade, que não me passa pela “cabeça” outro interesse senão 

o de formular algumas palavras, que seja, no interesse de incutir na 

mente dos meus irmãos de todos os continentes da Terra querida, o 

desejo ardente de avançar para frente e para o alto, na conquista 

dos Valores Reais e Eternos do Espírito Imortal, que são a Justiça, o 
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Amor e a Caridade, tal qual apresentada pela proposta inigualável do 

Espiritismo, Doutrina profundamente enraizada no pensamento puro 

e claro de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

   Somos todos irmãos, e mediante esse pensamento superior 

devemos nos dar as mãos como integrantes de uma mesma família, 

na perfeita Congregação Universal dos Pensamentos e de todo o 

Sentimento voltado para a paz total e para o amor incondicional e 

irrestrito. 

   O trabalho de reforma intima realmente não é fácil para ninguém... 

Mas, precisamos começá-lo hoje mesmo, sem detença, pois o tempo 

não pára e dia virá, mesmo antes de nossa próxima Reencarnação, 

quando tomaremos consciência de que vale a pena ser feliz fazendo a 

felicidade dos outros. 

   Este é o nosso desejo e o nosso sonho de liberdade. 

   Sabiamente, desejou o Pai e Senhor de Nossas Existências vos 

colocarem sob os cuidados de uma terra farta de otimismo e rica de 

fraternidade.  

   O Brasil continua sendo o berço espiritual do Mundo Pacífico do 

futuro. 

  Não deixem passar esta sublime oportunidade de serem 

reconhecidos, pela Humanidade inteira, como a Pátria do Evangelho. 

   Na medida do possível, estaremos ao lado de cada um de nossos 

irmãos brasileiros, consagrando horas e minutos na promoção da 

esperança e da fé. 

  Agora, porém, demos um tempo em nossas humildes reflexões em 

torno da experiência que nos deu a grata satisfação de entregar ao 

povo acolhedor e destemido da América, o que de mais precioso 

tínhamos a lhe ofertar: A perfeita consciência de que somos 

verdadeiramente irmãos uns dos outros, invariavelmente, 

subordinados à Lei Maior: De Amor ao Deus Todo Poderoso; que 

compreende as nossas faltas, mediante a nossa insana avidez pelos 

prazeres transitórios do corpo carnal, o qual haveremos de largar à 

porta do túmulo escuro da morte, por extrema piedade Sua, sempre 

nos acolhendo o infortúnio por obra magnânima de Caridade, e, 

agora, meditemos todos juntos nas palavras generosas, e carregadas 

de sabedoria, do Espírito de Elvis Presley, somente que neste 
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momento transfigurado, pela magia da Mediunidade Elevada, na 

personalidade do grande Rei de Israel, Davi: 

 

  

   A Lei de Deus: Evoco neste momento o sagrado pensamento 

do Espírito de Verdade, para que possamos, eu daqui, e vocês daí, na 
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esfera dos homens de carne, fazer lume nos enredos misteriosos da vida 

do Espírito, quando por intermédio de um pensamento racional e lúcido 

poderemos adentrar um tanto mais nos labirintos, ainda obscuros, da fé 

humana. 

   Isto porque, nos Planos Superiores da Vida Perfeita, todos haverão de 

se deparar com grandiosas Revelações Espirituais do Criador que, para a 

maioria de nossos irmãos sediados no solo material, tanto quanto nas 

regiões espirituais mais próximas da vida carnal, serão ocorrências de 

natureza “surpreendente” e, mesmo, “milagrosas”, apesar de o 

Codificador do Espiritismo ter-nos aclarado o raciocínio de que milagres, 

se é que podemos lhes classificar como tal, são todas as ocorrências da 

Natureza, maravilhosamente orquestradas (matematicamente 

construídas, a partir do Psiquismo Supremo do Criador) pelas mãos 

grandiosas e compassivas do Senhor de Nossas Vidas, Jesus Cristo, que é 

o nosso modelo, guia e chefe maior das atividades humanas e espirituais 

no Planeta Terra. 

   Sendo assim, vejamos o que poderíamos pinçar, de imediato, e refletir 

logo a seguir, da Lei Maior de Deus, como revelada no Sinai ao grande 

profeta Moisés, segundo a sua capacidade receptiva de efeitos físicos; 

tomemos OS DEZ MANDAMENTOS, porém, circunscrito apenas aos 

dois (2) números que marcam diretamente a vida apostolar do grande 

Mensageiro da Revelação Espírita, São Luis IX de França, embora 

reconheçamos, assim como Emmanuel (por Chico Xavier), que à 

proporção que a alma cresça e se ilumine para Deus, todos os números, 

como todas as vibrações, haverá de se manifestar para ela como uma 

obra perfeita do amor do Pai em socorro às suas superiores aspirações de 

crescer e construir, servir e auxiliar, trabalhando incessantemente pelo 

primeiro mandamento da Lei, segundo o Cristo: “Amar a Deus sobre 

todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo”. 

   Tomemos de um exemplar do “Evangelho Segundo o Espiritismo”, 

também de propriedade de Vivaldo Filho, em sua 4ª. edição especial, 

tradução de Gillon Ribeiro, da Editora FEB, em 2010, e vejamos o seu 

CAPÍTULO I, Não vim destruir a lei, MOISÉS,  item 2, sigamos o 

raciocínio basilar de Allan Kardec, naturalmente formulando o nosso 

parecer de acordo a mentalidade do homem do século XXI, 

considerando-se os estudos espirituais em torno da vida pessoal de 
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Vivaldo e que já foram ministrados ao nosso médium em cinco (5) de 

suas obras mediúnicas (até então inéditas): 

- MANDAMENTO VII. Não Roubeis. É certo que nada devemos tomar 

do próximo que não esteja de acordo aos propósitos de partilha justa e 

solidária. Sob esse aspecto de generosidade, é obvio que não haverá 

espoliação, propriamente falando. Segundo os Instrutores da Codificação, 

fica-nos evidenciado que, para Deus, o que vale mesmo é a intenção de 

cada criatura, antes de cada ação. 

   Entretanto, nos subordinemos aos tramites legais da vida planetária, 

com suas leis e ações, embora muito imperfeitas, que regulam a 

existência social e comunitária de cada povo. 

   Este mandamento, o de número 7 (o mês – julho – de nascimento de 

Vivaldo Filho/São Luis IX), marca um período muito conturbado da atual 

experiência reencarnatória de nosso pupilo, já que no seu período 

infantil, e mesmo numa boa parte da sua adolescência, se viu, mesmo 

que inconscientemente, jugulado às perversas Entidades inferiores que 

tudo fizeram para lhe desarticular os princípios de retidão e capricho 

pelos valores morais de honestidade e lealdade, já que tudo fizeram para 

lhe converter a alma sublime e pacifica, em agente (mesmo que 

“inocente” aos olhos de Deus!) do crime e da revolta.  

   Sim, porque além de lhe insuflar a todo o instante o sentimento de 

descontentamento e decepção para com a família carnal, que não lhe 

compreendia o sentindo intimo de amor e ternura que trazia no próprio 

coração, apesar da boa vontade de cada um dos parentes e afetos mais 

próximos em lhe proporcionar o cuidado preciso (ou possível), o que mais 

tarde veio a desaguar numa, felizmente, frustrada tentativa de suicídio, 

operou em sua mente ainda infantil, pois transitava, à época, entre os 10 

e os 17 anos, uma sórdida necessidade de efetuar pequenos furtos na 

intimidade do próprio lar. 

   Tudo isto, sim, pois os agentes infernais do crime da espiritualidade 

inferior, já sabiam que ali se encontrava o Mensageiro Celeste da 

Codificação Espírita, com isto, também eles detentores de apurado 

conhecimento da Lei da Reencarnação, pela Matemática Transcendental, 

fizeram o possível para obstar o seu mandato de amor e caridade, 

utilizando-se também das mesmas ferramentas aritméticas que lhe foram 
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propiciadas, em princípio, para que cumprisse a sua tarefa junto ao 

Consolador Prometido. 

   Mas, graças a Deus, depois de muitos altos e baixos, aportou ele na 

Ceara Espírita pelas portas do sofrimento, entregue nas mãos de uma 

companheira, a Irmã Bernadete de O. Santana, e mais tarde aos 

cuidados do conhecido médium baiano Carlos Bernardo Loureiro, grande 

autor espírita e competente estudioso dos casos de obsessão, pelo 

carinho e pelo devotamento ilimitado de sua mãezinha Maria Isaura (a 

rainha Branca de Castela de outrora, mãe de Luis IX de França). 

   Mas, justiça seja feita, que, no decorrer dos anos, vários foram os 

avisos ministrados aos seus pais, por intermédio de médiuns variados, 

tanto no Espiritismo como nas correntes diversificadas de cultos afro-

brasileiros, de que aquela pequena criança, o jovem Vivaldo Filho, 

tratava-se de um médium com características diferenciadas e que, 

segundo um dos mais sérios companheiros de doutrina, integrante de um 

grupo de atividades cristãs em uma casa de caridade espiritual: “Tinha 

uma grande missão a cumprir”. 

   Porém, seus pais, pouco interessados no estudo mais aprofundado das 

questões transcendentais do Espiritismo, particularmente o seu genitor, 

embora pai extremamente amoroso e dedicado, que desistiu de suas 

tarefas graves na mediunidade por conta de uma vida de leviandades 

sociais, acabaram por lhe esquecer por completo, pelo menos no que 

toca aos interesses maiores junto aos Guias da Humanidade, e passaram 

a lhe olhar como uma “criança-problema” e, mais tarde, como um 

“jovem-desajustado”, seja emocionalmente ou psicologicamente, 

entregando-lhe as próprias forças mediúnicas em ebulição nas mãos de 

médicos desinformados e curandeiros pagos. 

   É forçoso admitir, que o nosso tarefeiro encarnado, a aquela altura dos 

acontecimentos, não teve outra sorte, senão, ingressar portas adentro de 

um quadro insuspeito de “obsessão complexa”, tendo ele sido pego de 

surpresa por conta de uma orientação doutrinária, a nosso ver, 

completamente equivocada, quando já participava das atividades de 

socorro às Entidades desencarnadas no Centro Espírita Deus, Luz e 

Verdade, à época, dirigido pela valorosa Irmã Bernadete de O. Santana. 

   O certo, é que depois de muitas idas e vindas aos específicos 

tratamentos de desobsessão, a sua família, apesar da boa intenção, mas 
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completamente desconsiderando os aspectos variados, e complexos, de 

uma mediunidade em desajuste, optou por encaminhá-lo a uma 

assistência médica-psiquiátrica, já que, aparentemente, os resultados da 

Assistência Espiritual, segundo eles mesmos, deixavam a desejar por 

serem muito vagarosos. 

   Uma ocorrência quase generalizada entre todos aqueles que buscam o 

auxílio das Entidades da Luz nas casas espíritas, já que por 

desconhecerem os meandros das diversificadas ocorrências de ordem 

moral das nossas vidas passadas, acabam por acalentar curas milagrosas 

para eles mesmos e para os seus familiares em conflito obsessivo, sem 

medirem a extensão de sacrifício que os Agentes da Vida Mais Alta 

despendem diante de ocorrências, muitas vezes, de solução impossível 

nesta atual encarnação, tamanha a complexidade de afinidade entre os 

verdugos do mundo espiritual inferior e a vitima de agora, que por sua 

vez, invariavelmente, fora o criminoso do passado.  

   Naturalmente, excluímos os casos excepcionais de pessoas de alto 

valor moral que demandaram ao Plano Material com largas cotas de 

méritos, adquiridas no decorrer das existências passadas, somente que, 

agora, na condição de verdadeiros missionários do plano superior, levam 

uma vida, na maioria dos casos, sob a “tocaia” de verdadeiras hostes da 

maldade, espíritos altamente perversos que visam unicamente interditar 

as tarefas santificadas que estes destemidos arautos da vida perfeita 

buscam cumprir, mediante um esforço pessoal, quase, heróico, que, 

invariavelmente, demanda muito dispêndio de força e coragem, sacrifício 

e destemor, por parte deles mesmos e de seus Amigos Espirituais que lhe 

consagra incansável carinho e devotamento. 

   Com isso, o nosso querido benfeitor encarnado, passando pelo mundo 

na condição de “esquizofrênico”, deixou também a sua marca no 

consultório de seu médico pessoal, o competente Dr. Luiz Leal, dando 

verdadeiras aulas de Espiritualidade à luz da Terceira Revelação, até que, 

por volta do ano de 2009, já tendo recebido a carta-mensagem do 

Espírito do Dr. Odilon Fernandes, pela mediunidade do respeitado 

médium uberabense Carlos A. Baccelli, em plena condução coletiva, ao 

passar pela deliciosa orla do bairro da Pituba, em Salvador/BA, ouviu pela 

clariaudiência a voz do grande Instrutor Odilon Fernandes: “Vivaldo, meu 

filho. Basta com isso. Abra mão da sua, possível, aposentadoria por 

invalidez. Não é o seu caso”. 
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   Com isso, aproveitando que o departamento de perícias do órgão do 

INSS, havia lhe suspendido o benefício por “invalidez”, tomou coragem, e 

após um dialogo franco com Maria Francisca, abriu “o jogo” com a sua 

família consangüínea, que a essa altura do campeonato já não tinha 

mais autoridade diante dele para tomada de soluções desagradáveis em 

relação ao seu futuro (o que, em outra época, e em outras 

circunstâncias, sem o apoio de sua atual esposa, também médium e que 

lhe compreendia a condição de seriíssimo tarefeiro da Mediunidade 

esclarecida em Allan Kardec, pois o conhecera em ativo serviço mediúnico 

dentro de um centro espírita no bairro do IAPI, em Salvador/BA, o 

CETRASC, no ano de 2004), o que o levou fatalmente a se afastar em 

definitivo do psiquiatra e suspender a medicação em uso até aquele 

momento. 

   Isto, obviamente, após o Espírito Dr. Bezerra de Menezes ter lhe 

aconselhado a procurar o apoio médico junto a um competente 

neurologista de Salvador, que, por sua vez, e somente após todos os 

exames de praxe chegou à conclusão que o seu novo paciente, o nosso 

São Luis reencarnado, nada tinha de anormal, a não ser uma intermitente 

enxaqueca, surgida durante a sua traumática separação conjugal. 

   E o interessante disso, é que o seu novo amigo, o neurologista (o 

médico “da vez”) além de ter trabalhado durante longos anos no 

sanatório Juliano Moreira de Salvador, era, também, fervoroso espírita de 

longa data, tendo inclusive chegado à conclusão que o exame de 

eletroencefalografia realizado em Vivaldo P. S. Filho, tinha estreita 

simbiose ao realizado no médium Francisco Cândido Xavier, na década de 

setenta, pelo eminente psiquiatra, professor de medicina, autor e 

pesquisador espírita Dr. Elias Barbosa (o mesmo médico que pouco 

tempo depois veio a realizar uma Revisão Doutrinária na primeira obra 

mediúnica de Vivaldo, “MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS – Relatos 

de um Médium Espírita”, considerando-a de alto valor doutrinário e 

profetizando para ela um futuro auspicioso entre os acadêmicos 

brasileiros, estudantes e pesquisadores de Mediunidade à Luz da 

Medicina). 

   Devemos levar em consideração que, apesar de essa específica obra 

mediúnica ter sido laureada pelo carinho e respeito do Mundo Superior, 

segundo duas das mais distintas personagens da vida doutrinária espírita 

nacional e internacional, Carlos A. Baccelli e Dr. Elias Barbosa, tem sido, 
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invariavelmente, descartada por parte das Editoras espíritas brasileiras, 

demonstrando com isso que eles, os “pseudo” formadores de opinião 

espírita, estão mesmo é com algum interesse rasteiro, mesmo 

inconsciente, na intenção de lhe interditar as gloriosas tarefas espirituais. 

   Seria essa atitude, por parte de uma grande parcela dos editores 

espíritas brasileiros, a quem ele foi buscar auxílio, apenas uma ocorrência 

casual, meramente formal no âmbito das atividades editoriais? 

   O que vemos, em verdade, no meio espírita, de uma maneira geral, é 

uma ação muito bem tramada por agentes encarnados e desencarnados, 

com a intenção de excluir qualquer manifestação elevada que apresente 

a “senha” inegável da Caridade completamente desinteressada, 

principalmente se trouxer a assinatura do Espírito de Francisco C. Xavier. 

   O Mundo Espiritual Superior está atento a todos estes dispositivos de 

supressão da Verdade, contando inclusive com a desencarnação 

prematura de pessoas ou personalidades do movimento espírita 

brasileiro, na intenção de haver uma leve oferta de oxigênio no 

ambiente doutrinário do Espiritismo, para que os verdadeiros 

Mensageiros possam realizar, no solo angustiante do plano carnal, os 

Desígnios Superiores, mediante a proposta do Consolador Prometido.  

   Como diria André Luiz (por Chico Xavier), não temos a intenção de 

servir de ave agourenta para ninguém, porém devemos ter em 

mente que a vontade suprema do Senhor prevalece sobre a nossa 

vontade extremamente inferiorizada, que mesmo reconhecendo-Lhe a 

grandeza inquestionável como O Todo Poderoso, continuamos insistindo 

em Lhe corromper as Leis Supremas da Vida, no nosso caso em 

particular, como Espíritos espíritas, encarnados e desencarnados, por 

intermédio da prática de ações lamentáveis que tem transformado o 

nosso tão acolhedor movimento de Restauração do Evangelho, numa 

verdadeira cilada para os menos esclarecidos, de mentalidade mais 

simplória, que adentram as portas dos centros espíritas brasileiros na 

esperança singela de serem acolhidos,  a rigor, pela ternura dos seus 

servidores, que somos todos nós, na atual conjuntura do movimento 

espiritista, completamente descompromissados com os preceitos de 

humildade e simplicidade, tão carinhosamente formulados por Allan 

Kardec e desenvolvidos, mais tarde, pela própria vivencia apostolar, por 

Chico Xavier. 
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Por isso não tema, pois estou com você; 

não tenha medo, pois sou o seu Deus. 

   Eu o fortalecerei e o ajudarei; 

eu o segurarei 

com a minha mão direita vitoriosa. "Todos os que o odeiam 

certamente serão humilhados 

e constrangidos; 

aqueles que se opõem a você 

serão como nada e perecerão. Ainda que você procure os seus 

inimigos, 

você não os encontrará. 

   Os que guerreiam contra você 

serão reduzidos a nada. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, 

que o segura pela mão direita 

e diz a você: Não tema; eu o ajudarei. Não tenha medo, ó verme Jacó, 

ó pequeno Israel, 

pois eu mesmo o ajudarei", 

declara o Senhor, 

seu Redentor, o Santo de Israel. "Veja, eu o tornarei um debulhador 

novo e cortante, com muitos dentes. 

   Você debulhará os montes e os esmagará 

e reduzirá as colinas a palha.  

Isaías 41:10-15 

   Se nos consideramos cristãos verdadeiros e fiéis, como desconsiderar 

tão grandioso alerta da Bíblia Sagrada, em nós mesmos, nas nossas 

ações e práticas espíritas, quando temos aqui (na passagem acima do 

profeta Isaías) uma perfeita interação de pensamento com o que tem nos 

alertado os Guias da Humanidade, desde o nascedouro da Doutrina 

Espírita, até os dias atuais, em relação ao comportamento, pela graça de 

Deus, de uma parcela menor de irmãos nossos que tem primado, no seio 

de nosso movimento evangelizador, pelo luxo descabido e pela insidiosa 

tentativa de transformar o nosso Culto Cristão, por conta mesmo do 

status de “líderes” religiosos com o qual eles vêm se adornando, numa 

ferramenta tenebrosa de caça às bruxas, na tentativa manhosa de 

convencerem as pessoas sinceras e bem intencionadas de que este ou 

aquele outro médium, ou este ou aquele outro companheiro iniciante, 

representa de determinados perigos para a causa santa do Consolador, já 

que estes mesmos não comungam, de espécie alguma, com os 

http://www.bibliaon.com/versiculo/isaias_41_10-15/
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desmandos e desvarios que hoje ensombram, e entristecem, todo o 

Espiritismo. 

   Se o querido Francisco Cândido Xavier estivesse vivo entre os 

encarnados do mundo, com total certeza de nossa parte, muita coisa 

poderia estar indo diferente do que acontece atualmente. 

   Mas, por isso não ser mais possível, pelo menos por enquanto, as 

pseudo-lideranças (estejam elas dominando editoras espíritas, 

determinados grupos federativos, ou dentro dos centros espíritas), lutam 

ferozmente contra todos aqueles amigos (verdadeiros missionários, na 

acepção pura da palavra) do solo físico que de alguma maneira possam 

vir a se “destacar” dentro da comunidade evangélica no Espiritismo, pela 

sua proposta de serviço construtivo e renovador tal qual pensado e vivido 

por Allan Kardec e Chico Xavier.  

   E com isso vemos se revezarem, nos “palcos” obscuros das 

celebridades espíritas da atualidade, seja em forma de livros impressos 

ou por intermédio da imprensa, salvaguardando raríssimas exceções, 

somente aqueles irmãos desavisados, que sucumbem à tentação da fama 

passageira e da glória ilusória dos homens carnais. 

   Vivaldo, meu filho! Qual, então, não fora a sua surpresa ao 

abrir agora o Novo Testamento, com a intenção de lhe ilustrar a 

mente circunspecta, em torno desse assunto que acabamos de 

lecionar, mesmo que, de certa forma, dando continuidade a uma 

leitura que já havia se iniciada há algumas semanas atrás, só 

que observando que, neste instante, sem qualquer premeditação 

de sua parte, caiu exatamente no capítulo 17, de Lucas: A VINDA 

DO REINO (Trad. Haroldo Dutra Dias, Editora CEI, 2010)? 

   R- A situação fora das mais surpreendentes mesmo. 

   Fora como se um fino “raio” luminoso, qual uma rajada muito profunda 

de um leaser potente tivesse saltado de dentro das páginas do Evangelho 

e me atingido bem no centro de meu coração. Senti-me, meio tonto, 

tamanho o impacto da cena. 

   E vejamos que este capítulo 17 de Lucas, vai do versículo 20 ao 37 

(num total de 17 versículos). Muito extenso e profundamente 
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significativo para todos os cristãos. Sem contarmos que 17, significam 

muito bem o dia (10) e o mês (7) de meu nascimento. 

   Todo ele representa, exatamente, o que o Amigo querido acabou de 

nos lecionar, em torno da responsabilidade dos espíritas para com os 

negócios sagrados junto ao Espiritismo, já que faz uma abordagem muito 

explicita do que haverá de ocorrer com todos aqueles espíritas, cristãos 

de uma maneira geral, e também todos os seres do mundo material que 

se encontram aqui em tarefas muito bem definidas de evolução e 

crescimento para Deus, pois no dia do Juízo Final, quando do retorno 

glorioso, e, talvez, definitivo, do Cristo, sobre a face do Mundo Carnal, 

quem não tiver realmente honrado o seu compromisso com a Verdade e 

com a Caridade, estarão, por certo, excluídos desse Grande Reino. 

   Observemos atentamente, quanto ao versículo 33 (a idade com que 

Jesus foi morto), no específico capítulo 17, do dia (10) e mês (7) de 

meu nascimento: 

   - “Aquele que buscar preservar a sua vida a perderá, e aquele que 

a tiver perdido, a manterá viva”. 

   E isto, não foi exatamente o que o amigo quis dizer na sua exposição 

logo acima? 

   E como não crer neste trabalho de autoria espiritual de André Luiz, 

Hernani G. Andrade e Canuto de Abreu?  

   Sim, não temos dúvidas quanto à superioridade de sua Assistência 

Espiritual toda divina. 

   Querido irmão! Reconhecemos perfeitamente a delicadeza do assunto 

que nos propomos tratar, isto, com a devida justeza que deve 

caracterizar qualquer diálogo entre pessoas sérias que primam, 

independentemente de ideologia pessoal ou sectarista, pela verdade dos 

fatos, doa a quem doer, já que num trabalho como estamos 

subordinados aos Poderes de Deus, e não aos interesses mesquinhos dos 

homens terrenos, apesar de lhes devotarmos evidente acolhimento e 

profunda piedade. 
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   Por isso, no seu entender, seria justo pensarmos que o 

Espiritismo está com os seus dias contados sobre o solo do 

Planeta Terra? 

   R- Amigo Davi! Compreendo a sua tolerância imensa diante de nossos 

irmãos terrenos, e mesmo entre os desencarnados pouco moralizados, no 

que toca a vida comunitária no Espiritismo, entretanto, penso que não 

devemos “omitir” muita coisa aos olhos e ouvidos dos nossos irmãos 

encarnados, com receio de eles estarem ainda transitando por uma faixa 

de pensamento e entendimento muito infantis. 

   Sim, é certo que somos criaturas ainda muito imperfeitas, mas que isso 

não nos sirva de estimulo à leviandade e ao esquecimento de nossos 

inadiáveis compromissos com o Cristo de Deus, Nosso Senhor e Mestre. 

   Algumas correntes de pensamento dentro de nosso meio evangélico, 

têm manifestado a necessidade do “auto-amor”, a nosso ver, como se já 

não bastasse o insano desleixo com que a maioria de nós temos tratado 

os interesses de nossos companheiros de caminhada. 

   Positivamente, o que tem nos faltado não é a justa “auto-estima”, mas, 

sim, a decisiva coragem em repartirmos o pão nosso de cada dia com 

os que tremem de forme nas sarjetas de nossas cidades, e as nossas 

roupas e cobertores com aqueles que tremem de frio e congelam de 

desesperança pela nossa, invariável, necessidade de “possuir” cada vez 

mais, pelo bem do luxo e da vida fácil. 

   É certo que a crise atual é das mais graves, mas somos de parecer, 

tanto quanto os nossos queridos Guias Espirituais, de que o Espiritismo 

tem futuro certo sobre a face do Mundo, tanto quanto nas Regiões do 

Infinito da vida planetária terrena. 

   Não foi a toa que Allan Kardec falou, pelas páginas da Revista Espírita, 

que se todos os centros espíritas desaparecessem da face planetária, em 

nada seria tocado o Espiritismo. 

   Os homens passarão. 

   Mas o Espiritismo, a Doutrina Sagrada do Cristo, haverá de se 

perpetuar por todos os tempos. 
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   É evidente, que me assusta muito a capacidade de muitos Espíritos, 

que estão corporificados no seio do movimento espírita, em fazer 

barulho, e muito barulho mesmo, na tentativa de desviarem o rumo certo 

das atividades cristãs de nosso movimento, mas como bem nos alertou 

Allan Kardec nas páginas de “O Livro dos Espíritos”, devemos, por nossa 

vez, deixarmos de ser “tímidos” e colocar a boca no trombone, fazendo 

com que as demais pessoas, mais sérias e mais honradas que nós 

mesmos, também tomem coragem e façam frente a todo esse desmando 

que vemos se infiltrando no meio de nossa santa causa. 

   Você tem esperança de ver, algum dia, esse nosso trabalho 

publicado? 

   R- Pela vontade de Deus sim, pelo interesse do homem, não. 

   Para efeito de curiosidade, como o senhor definiria a 

participação de Maria Francisca (Margarida de França) em sua 

vida pessoal e afetiva nesta atual encarnação, já que junto a ela 

você teria que realizar específicas tarefas à frente do Consolador 

Prometido? 

   R- Juro por tudo de mais sagrado, que continuo amando Francisca tal 

como a amei nos sete (7) longos anos de nossa convivência familiar. 

   Rogo a Jesus que tanto ela quanto Joane, sejam muito felizes.  

   E quem sabe, se em algum dia, ainda nesta mesma experiência 

reencarnatória, não venhamos a nos encontrar?! Aliás, dizem por ai que 

“as pedras rolam e sempre se encontram”. 

   O querido benfeitor, se arrepende de algo que tenha feito 

durante o seu convívio com a nossa doce Francisca? 

   R- Diria que sim e que não. (Risos...). 

   Não posso assegurar ao amigo que não tenha cometido alguns 

excessos, porém, por outro lado, tenho a plena consciência de ter agido 

por amor à Jesus Cristo, e costumo dizer de que quem erra por amor ao 

Senhor, sempre estará acertando. 

   Se bem que os excessos que reconheço ter cometido, foram todos eles 

por conta do extremo zelo para com elas duas, Francisca e Joane, que 

sempre preferi ver felizes e satisfeitas com uma vida, mais ou menos, 
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regular no que toca às facilidades do lar, apesar de sempre termos 

levado uma vida de muitos altos e baixos, economicamente falando. 

   Sem contar a questão dos “livros” que sempre me senti na profunda 

necessidade de adquiri-los, pois parecia que a minha mente se tornava 

“vazia”, numa espécie de vácuo espiritual, caso não buscasse, de 

qualquer maneira, lhes estudar até as entranhas das vírgulas, dos pontos 

e das páginas. 

   E com isto, vieram as inúmeras dívidas, e, naturalmente, os problemas 

de ordem conjugal, já que Francisca sempre fora muito mais “econômica” 

do que eu. (Riso...). 

   Para ela, para a minha querida Francisca, infelizmente não deu. 

   Mas, agora, passados esses pouco mais de dois anos de atividade 

ininterrupta na psicografia, fui informado pelo querido Espírito André Luiz 

que eu já não necessitaria de adquirir grandes quantidades de livros, 

sejam eles espíritas ou não, já que por conta da minha faculdade de 

Psicométria poderei acessar a intimidade do conteúdo de cada obra, se 

não na sua inteireza, pelo menos nos quadros mais importantes de sua 

temática, por conta ainda, e muito especialmente, da assistência 

espiritual que nos dirigem as simplórias tarefas mediúnicas. 

   Algo bastante curioso para os estudantes de Mediunidade, é que logo 

que tivemos essa informação por parte de nosso benfeitor André Luiz, ao 

começar a doar a maior parte das algumas centenas de livros que eu 

possuía em minha modestíssima casa, notávamos que, apesar de não ter 

estudado os mesmos em sua integralidade, passávamos a lhes observar 

pela clarividência psicométrica algo das inúmeras imagens que lhes 

caracterizavam o enredo literário. 

   Em outra oportunidade, vimos literalmente uma corrente magnética, 

formada de imagens transcendentais, serem absorvidas pelas nossas 

duas mãos, diretamente de um determinado livro, sem que tenhamos 

tido qualquer intenção premeditada para tal feito mediúnico.  

   Por esta época, ainda estávamos convivendo com Francisca e Joane, 

porém não tínhamos ainda qualquer conhecimento acerca das tarefas 

psicográficas que levaríamos a efeito mais a frete. 
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   Em todo o caso, a entrada de ambas, Francisca e Joane, em minha 

vida fora de suprema importância para o cumprimento de minha missão 

junto aos Grandes Benfeitores do Espiritismo, já que sem elas duas eu, 

talvez, não tivesse, sequer, uma casa para morar e tranqüilidade para 

exercer o meu mandato junto ao Consolador Prometido, como todos 

estão podendo testemunhar com a entrega dessa obra que pertence, em 

primeiro lugar, ao Espírito de Verdade, que no Espiritismo nos conduz os 

passos, ainda muito vacilantes, ao lado de Nosso Senhor. 

   Como costumava dizer o nosso Chico: “Ser amigo de Chico Xavier não 

é fácil”. 

   De minha parte, posso assegurar que não tem sido nada fácil para os 

meus familiares e amigos serem “amigos” de Vivaldo Filho. 

   Além da grande deficiência de ordem moral que trago em mim mesmo, 

tem sobrado para cada um deles muita dor de cabeça no que toca às 

minhas inúmeras necessidades de ordem financeira. 

   Sim, eles, os meus queridos familiares e amigos, quase me levam no 

colo. 

   E, verdadeiramente, só tenho o que agradecer. 

   Amigo! vemos, reconhecidamente, a luta que você tem 

travado, consigo mesmo, na intenção de cumprir, um tanto mais, 

a sua presente tarefa psicográfica. Por outro lado, seria 

completamente injustificável não reconhecermos, também, o 

enorme consolo que tem recebido por parte das Entidades da 

Luz em lhe confortar a alma e lhe assegurar, dentro do possível, 

a segurança espiritual necessária para o cumprimento dos 

Desígnios de Deus, dentro do esquema já exposto nessa obra 

iluminada da Vida Mais Alta, sem contar, evidentemente, das 

maravilhosas, quão surpreendentes, manifestações 

transcendentais de Nosso Senhor e Mestre, e de Nossa Senhora 

Mãe Maria, à sua própria faculdade psíquica que, embora a longa 

distância dimensional entre Eles, e você, não tem lhe regateado 

esperançosas manifestações de alegria, paz profunda e fé na 

vida, em diálogos mantidos entre você mesmo e as Duas Figuras 

mais sublimes da vida no Planeta Terra. 
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   Com isto, desejamos deixar claro que não lhe tem faltado a 

Assistência dos Ministros da Vida Perfeita, para que 

inusitadamente o amigo dê para trás, de uma hora para outra. 

   Apesar de reconhecermos, profundamente, a grandeza 

incomparável de tais manifestações do Mundo Espiritual 

Superior, em sua vida de lutas, desejaríamos que nos dissesse se 

ouve alguma outra ocorrência espiritual que tenha também lhe 

marcado, particularmente, nestes últimos dois anos de intensa 

tarefa mediúnica no serviço de construção psicográfica da obra 

“SÃO LUIS IX – O Apóstolo Espiritual da Codificação Espírita”? 

   R- É certo que alguns leitores poderão imaginar que a nossa existência 

atual tenha sido marcada por uma vida pessoal de benesses familiares, 

como se os meus queridos pais e irmãos, no longo período de cinqüenta 

anos de vida carnal, sempre estivessem a me nutrir materialmente de 

tudo o que eu necessito para sobreviver. 

   Para sermos justos, sim, eles têm me ajudado muito, mas também, por 

minha vez, tenho travado gigantesca luta para me manter materialmente 

com o suo do meu próprio rosto, já que há mais de trinta anos 

comercializo humildemente objetos que dizem respeito à vida artística de 

Elvis Presley.  

   Nunca ganhei o necessário para me manter ou levar uma vida de 

facilidades. Mas, hoje sei que precisava passar por esse caminho (para 

mim muito agradável, apesar da grande escassez de dinheiro! Pois 

trabalho numa condição muito humilde e muito limitada de simples 

“colecionador” de raridades do Rei do Rock), pois de outra forma eu não 

haveria de ter tempo hábil para estudar o Espiritismo de maneira 

ininterrupta como o fiz no decorrer dos quase vintes anos de vivencia 

doutrinária, e nem tão pouco teria tido tempo, pelo menos nos últimos 

dois anos, de psicografar as nove obras mediúnicas que os Benfeitores 

Espirituais me oportunizaram receber por intermédio de minhas 

faculdades psíquicas, simplórias (até então, todas inéditas). 

   Mas, salvaguardando todas as ocorrências que o querido Amigo já 

narrou acima, posso garantir que o que mais me tocou a alma, nestes 

pouco mais de dois anos de intenso esforço mediúnico, fora o fato de 

meu próprio corpo físico ter se desmaterializado (nitidamente o vi 

desaparecendo, quase por completo, do Plano Físico e entrando em 
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outra faixa de Vida Espiritual, numa desencarnação extemporânea, não 

premeditada), de maneira que me chocou profundamente a ocorrência. 

Pois, o motivo desse feito surpreendente, que eu não só senti como 

assistir em minúcias, dentro do tempo do fenômeno por mim permitido, 

fora o extremo sofrimento que eu estava passando pelo afastamento de 

Maria Francisca e Joane, além do abandono de diversos amigos, que eu 

considerava devotados companheiros de Doutrina Espírita. 

   Sim, positivamente, e segundo os meus Amigos e Benfeitores 

desencarnados, a minha profunda tristeza estava desmaterializando o 

meu corpo carnal, de maneira muito sensível e continuada, já que me 

encontrava, praticamente, sem conforto algum dos seres da Terra que 

me “rematerialisasse”, ou reconstituísse, a forma física. 

   Entretanto, por força de minha intensa vontade em permanecer na 

Terra para concluir a obra em andamento, e pela abnegada assistência 

de meus Guias e Mentores da Vida Maior, acabei conseguindo me manter 

encarnado, agora, um pouco mais feliz que antes, já que o meu trabalho, 

pelo menos a parte que ficou aos meus pobres cuidados, está no fim. 

   Querido mestre, se é que o amigo me permite lhe dedicar tal 

título de carinho e extremada veneração com o qual todos os 

seus abnegados Benfeitores Espirituais lhe declina amor e 

respeito, carinho e afeto profundo, diante da incontestável 

grandeza de seu vigoroso Espírito, que desde épocas recuadas 

dos milênios do mundo terreno tem procurado cumprir 

fielmente, ou pelo menos dentro de suas forças espirituais, as 

suas tarefas, para nós, particularmente junto ao Espírito de 

Verdade, assim, lhe pergunto por qual motivo tem o querido 

irmão levado a se manter, invariavelmente, em “defensiva” 

quando lhe depositamos o justo tributo de gratidão e respeito, 

assim como os Espíritos Felizes e Luminares, no século XIX, o 

fizeram em ralação à pessoa amorosa, destemida e singular de 

Allan Kardec?  

   R- Meu querido e venerável Espírito Davi! Sem contradita, a sua 

observação acima, em tom de pergunta e, ao mesmo tempo de 

admoestação carinhosa, me deixou completamente desconsertado 

(Risos...). 
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   Realmente, é bem difícil, quase impossível mesmo, tentar contra-

argumentar com os Instrutores da Vida Maior, já que o seu pensamento 

vibra em outra faixa de existência moral, completamente distinta e 

distante da nossa acanhada compreensão das Leis Morais que regem, de 

Mais Alto, a nossa vida social e comunitária, para vocês, é certo, 

administrativamente muito primitiva e espiritualmente muito acanhada. 

   Com isso, só tenho que pedir desculpas pela minha forma de 

manifestar o meu sentimento diante de tamanho tributo de ternura e 

devoção, apesar de me acreditar muito pequeno, e muito insignificante 

mesmo, à frente dos serviços de caridade e desprendimento que coube à 

Allan Kardec realizar. 

   Porém, já moído de vergonha pela minha pequenez, peço licença a 

todos para deixar o pensamento do grande Instrutor Espiritual de todos 

nós, Emmanuel (por Chico Xavier), na sua incomparável obra “SEARA 

DOS MÉDIUNS” (capítulo MEDIUNIDADE E PRIVILÉGIOS, Reunião pública 

de 2-5-60, em 19º. Edição, pela Editora FEB, 2009): 

   - “Não existem, desse modo, médiuns maiores ou médiuns menores, 

favorecendo, entre nós, a constituição de prerrogativas e castas. 

   Tanto na mensagem do Evangelho, quanto na mensagem do 

Espiritismo, o que prevalece, acima de tudo, é a responsabilidade para 

cada um de nós. 

   Responsabilidade de sentir e pensar, falar e fazer”. 

   Estamos confiantes de que este nosso bate-papo informal 

poderá trazer alguma luz para os adeptos do Espiritismo e do 

Espiritualismo, em torno da experiência pessoal de 

determinados tarefeiros da Vida Mais Alta, que, por sua vez, não 

encontrando desde o berço, o que deveria ser, o natural 

acolhimento Evangélico por parte de seus genitores e familiares 

mais próximos, todos, de certa forma envolvidos na sua tarefa 

mediúnica, acabam, invariavelmente, sendo conduzidos pela 

vida carnal por uma aluvião de ocorrências, que podemos 

considerar como verdadeiras tragédias pessoais, já que, apesar 

da grande Assistência que recebem do Mundo Maior, não 

conseguem, pelo menos de imediato, fazer frente aos quadros 

tenebrosos de obsessão complexas em que são arrojados por 
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personalidades profundamente demoníacas dos planos infernais 

da crosta planetária. 

   Pois bem, querido amigo, que reflexão você faz, hoje, do 

tempo que você se utilizou (uma única vez: da maconha) de 

bebidas alcoólicas? 

   R- Daví! Seria mesmo impossível falarmos tanto do lado “excelente” de 

minhas tarefas junto ao Consolador, sem que nos detivéssemos, pelo 

menos em síntese, das condições profundamente deprimentes que eu, 

pessoalmente, vivenciei, ainda na minha juventude, até os meus 32 anos, 

quando, pela graça de Deus, e pela profunda dedicação de minha 

mãezinha querida, adentrei as postas de um centro espírita para o devido 

tratamento espiritual, já moído de dor e sofrimento, não pelo vício do 

álcool em si mesmo, mas por me faltar o elixir da vida perfeita: Um 

verdadeiro amor! 

   Sim, tudo que eu passai; se bebi, se fumei, se sofri, foi por pura 

“emoção”, aliás, como diria o nosso querido rei Roberto Carlos. 

   Nunca deixei de pensar em Deus e crer em Jesus Cristo, o Nosso 

Mestre Amado. 

   Eu trazia na minha intimidade, no cerne do meu próprio coração, o 

ideal de caridade, de amor e fraternidade, pois, apesar, de nunca ter 

muito dinheiro no bolso (quase nada mesmo!) só tinha um pensamento: 

o de ficar “rico” para ajudar a minha família e as demais pessoas, de um 

modo geral. 

   Não sei ao certo o que passa na cabeça das demais crianças e jovens 

do mundo, nem nas de hoje e nem nas de ontem, mas na minha mente 

só passava o desejo ardente de fazer o bem. 

   Talvez, por este motivo, imediatamente ao iniciar o meu tratamento 

espiritual no Centro Espírita “Deus, Luz e Verdade”, no ano de 1995, 

larguei imediatamente o vício de beber, situação esta que mais me 

parecera um grande milagre dos Céus. 

   Olha, pra dizer a verdade, ser sincero mesmo com cada um de meus 

irmãos, nunca vi graça alguma em beber (seja cerveja, vinho, cachaça, 

licor...).  
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   Até mesmo, eu achava o gosto horrível. 

   Só me utilizava do álcool para passar o tempo ocioso, não por falta de 

trabalho (pois tinha a minha tarefa feliz junto aos fãs de Elvis Presley), 

mas por falta de um verdadeiro amor, um carinhoso afeto feminino que 

me acolhesse no seu coração como eu realmente era, uma pessoa 

simples e sem grandes conflitos de ordem emocional. 

   Mas foi “duro”, como costumam dizer por ai. 

   Pra mim, parecia que haviam colocado uma “mandinga” sobre o meu 

coração, que, infelizmente (ou felizmente! Creio agora!), nenhuma garota 

queria nada comigo. 

   A não ser as cinco mulheres que namoraram comigo, num período de 

32 anos de vida carnal. Não mais que isto.  

   Apenas cinco criaturinhas, uma já aos 10 anos de idade, e as demais 

na minha adolescência e juventude, me acolheram em seus corações, 

acredito, mais por piedade do que mesmo por amor. 

   Até que, finalmente, em 2004, já vivenciando ativamente as tarefas 

mediúnicas, encontrei Maria Francisca (junto com a pequena Joane), que 

se converteu, quase de imediato, em minha fiel esposa e dedicada mãe 

de família. 

   Como muito bem tem afirmado os nossos Amigos Espirituais, no 

decorrer desse nosso feliz trabalho psicográfico:  

 “O acaso não consta dos desígnios superiores.” 

– Instrutor Áulus  

(Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz/Chico Xavier, FEB). 

 

   Então, podemos deduzir que a sua vida melhorou, após o 

inicio de suas tarefas mediúnicas, e mesmo um pouco antes, 

assim que iniciou o seu tratamento desobsessivo na casa 

espírita, comandada, à época, pela querida Irmã Bernadete? 

   R- Querido irmão, melhorou em que sentido? (Risos...). 
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   Para dizer a verdade, ai foi que começaram os “problemas”... 

(Risos...).  

   Não que eu não tenha sentido de perto a “aragem” de uma brisa 

miraculosa originária do amor extremo dos Benfeitores 

desencarnados, a me comprovar a existencial real (palpável 

mesmo!) da Vida de Além Túmulo, pelas ocorrências diárias e 

ininterruptas, a partir de então, por intermédio de minhas próprias 

faculdades sensitivas, entretanto, posso garantir que até hoje não 

tenho tido um dia, sequer, de trégua diante das tentativas 

constantes dos seres do submundo espiritual, na intenção infeliz de 

me demover do compromisso que trago desde a vida extracorpórea. 

   Se por um lado, vez por outra, sinto-me em paz (relativa paz de 

espírito!) sem uma pressão maior por partes desses seres sombrios 

do plano espiritual inferior, devido à assistência constante dos meus 

queridos e dedicados Guias e Mentores, não poderia, de bom juízo, 

considerar-me uma pessoa completamente tranqüila. 

   A vida de qualquer médium, pelo menos entre aqueles que 

realmente se dedicam à prática da reforma intima, sempre será de 

grandes sobressaltos, seja no convívio com a parentela carnal, 

entre os “amigos”, ou mesmo à frente da humanidade inteira, haja 

vista que pouco temos ainda o que oferecer, moralmente falando, 

diante da extrema necessidade do trabalho de caridade que temos a 

obrigação de desenvolver em nome do Cristo, seja em tarefas de 

auxílio aos irmãos encarnados ou desencarnados. 

   Somos, invariavelmente, cobrados por todos. 

   E comigo, não tem sido diferente, apesar do amor que sinto que 

meus familiares nutrem por mim. 

   Não podemos desconsiderar que cada medianeiro é colocado, 

invariavelmente, no ambiente que mais e melhor lhe possibilite as 

tarefas espirituais, embora, em determinados casos de carma e 

resgate, acabe por se ver diante de pessoas que muitas vezes se 

tornaram as suas vitimas em encarnações passadas, agora todas 

elas emergindo do passado longínquo ou remoto, na intenção 
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inconsciente (e às vezes conscientemente!) de lhe perturbar ao 

máximo os seus ideais de crescimento e evolução.  

   Mesmo assim, “entre tapas e beijos” (risos...), me considero uma 

pessoa muito feliz. 

   Sou imensamente grato a Jesus por tudo que passei em minha 

vida. Se não fosse pela experiência passada, nesta existência ainda, 

talvez eu não me sentisse a pessoa, mais ou menos, ajustada que 

me sinto ser. 

   Toda experiência na vida do ser humano é válida. O que 

precisamos é compreender que ninguém vive somente de 

lembranças passadas, sejam elas boas ou más, quando o que temos 

necessidade mesmo é de trabalhar hoje, construindo o nosso 

glorioso futuro ao lado do Pai Celestial, que nos aguarda a boa 

vontade e a fé inabalável nas coisas sagradas do Espírito Imortal, 

seja por intermédio de Nosso Senhor Jesus Cristo, de Buda, Crisna 

ou Maomé. 

   A caridade humilde é, sim, o nosso passaporte para a Vida 

Perfeita. 

   E quanto ao encerramento desse livro, como o vemos agora, 

apesar de os Amigos da Vida Mais Alta afirmarem que trata-se 

de um estudo “inacabado”, por terem ciência de que muita coisa, 

ou muita informação, ter ficado de fora, já que as duas 

Personalidades desencarnadas que assinam este específico 

capítulo final, são exatamente duas figuras importantes tanto da 

vida política e social dos Estados Unidos da América do Norte, 

quanto o foram do passado longínquo do povo africano, no caso, 

o Egito? 

   R- Meu querido Rei Davi! As coisas de Deus são assim mesmo. Por 

mais que estejamos certos de nosso esforço mediúnico, dentro das 

exigências de nossos Benfeitores desencarnados, sempre estaremos 

diante de novas “Revelações”, como se um grande mar de 

maravilhas e encantamentos espirituais se abrissem diante de 

nossos olhos. 
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   Aqui, notamos, encantados, a parceria perfeita e simétrica entre Elvis 

Presley e John F. Kennedy, e mais adiante a parceria entre o grande 

faraó Akenaton (Amenófis IV) e o inesquecível Rei Davi. 

   E entre esses dois grandes povos, o norte-americano e o egípcio, estão 

o Brasil de Chico Xavier e a França de Allan Kardec, que, segundo os 

nossos Instrutores desencarnados, demonstra a imparcialidade de Jesus 

para com os seus discípulos, tendo a Terra inteira como o seu bendito 

celeiro de fraternidade e solidariedade, A Pátria Verdadeira do Evangelho. 

   As mesmas personagens, ou Personalidades, do passado humano 

glorificadas agora pela luz da Cultura, da Ciência e da Bondade, 

transubstanciadas num único serviço de Amor e Educação pelo 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, num verdadeiro presente da 

Vida Maior não somente para mim, o médium em estudo, tão pouco 

somente para as queridas Francisca e Joane, mas para todo o povo de 

Deus, esteja ele transitando por qualquer linha de pensamento e 

entendimento religioso do Planeta Terra. 

 

Revista “Planeta”, junho de 1973 
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   Mas, prossigamos com a nossa narrativa:   

   Por algum tempo, o preclaro neurologista, Dr. Antonio “Codes”, como 

carinhosamente é lembrado pelos pacientes, receitou-lhe medicação para 

o tratamento de epilepsia, mas passado o primeiro momento acabou por 

suspender completamente a medicação mais agressiva, deixando-lhe 

apenas sob os cuidados terapêuticos de um determinado analgésico. 

   

Revista “Planeta”, junho de 1973. 

   Aliás, a sua trajetória atual, não tem sido muito diferente das demais 

criaturas com encargos e tarefas definidas na Mediunidade com 

Entendimento em Allan Kardec. 

   Atualmente, a sua grande batalha é continuar com o seu singelo 

serviço de divulgação do Evangelho de Jesus. 

   Hoje, a sua maior felicidade é converter a sua pequena propriedade, 

seja o pouco de dinheiro que ganha no seu trabalho humilde de 

colecionador de raridades de Elvis Presley, como os inúmeros livros 

espíritas e as centenas de dvd´s originais de famosos astros e estrelas 

de Hollywood, em obras de gentileza e carinho, ofertando quase tudo o 

que tem, e vem adquirindo no decorrer dos anos, aos familiares, amigos, 

vizinhos e qualquer outra pessoa, irmã sua, que esteja carente de boa 

leitura e de boa cultura musical e cinematográfica. 

   Lembremos, no entanto, de que esses mesmos astros e estrelas de 

cinema e da televisão, da música e das artes, do passado, são os 

mesmos Espíritos que agora “VOLTAM” DO ALÉM-TÚMULO para lhe 



     Livro # 8: “SÃO LUIS IX – Vol. 3” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
189 

Ed. e-book:  
2015. 

garantir não somente a segurança espiritual nas suas tarefas à luz da 

Terceira Revelação, mas que lhe confortam o coração pelo carinho e pelo 

zelo de almas que se amam e se nutrem do amor perfeito de Nosso 

Senhor Jesus Cristo, o nosso Mestre e Salvador.  

   Tem acumulado, ele, no decorrer dos últimos anos, após sua 

“inesperada” separação conjugal, mais dividas monetárias do que 

recursos amoedados que lhe garantam uma vida social e familiar 

tranqüila. 

   Felizmente, dentro dos limites impostos por sua índole romântica e 

destemida (como bom canceriano, com ascendente em sagitário, que é), 

vai levando a vida como pode, e como Deus o permite. 

 - MANDAMENTO X. Não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o 

seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem 

qualquer das coisas que lhe pertença.  Não podemos deixar de 

reverenciar-lhe a personalidade espiritual fabulosa, sem qualquer 

desmerecimento para com o MANDAMENTO I da Lei promulgada por 

Moisés, no Sinai, já que neste aspecto todo especial da Palavra Divina 

(que corresponde ao seu dia – 10 – de nascimento), ele, o nosso 

Espírito São Luis, agora na personagem muito simplória (e mesmo muito 

insignificante, segundo ele próprio!) de Vivaldo P. S. Filho, conseguiu, 

pelo menos até o presente momento (pois, sua reencarnação ainda não 

chegou a termo) manter-se integral ao pensamento divino de 

humildade, simplicidade e solidariedade, pois desde a mais tenra 

idade, ele sempre nutriu o desejo sincero e ardente de “ficar rico” para 

esposar uma mulher simples, pobre mesmo, que não tivesse recursos de 

sobrevivência, para que ele, no afã de amá-la fielmente, lhe socorresse 

as necessidades financeiras e emocionais, podendo assim lhe nutrir de 

amor verdadeiro e incondicional, tal qual houvera visto nos inúmeros 

filmes e novelas românticas desde a primavera de sua atual 

reencarnação. 

   A sua índole romântica, nutrida a partir do estreito convívio subjetivo 

com as Entidades da Luz, que lhe seguiam os passos de muito próximo, e 

dos longos anos dedicados à música de qualidade e aos filmes e 

programas televisivos que, à época, muito diferente dos dias atuais, 

primavam pela qualidade de seu conteúdo, foi colocada a toda prova 

quando, finalmente, no ano de 2004 conheceu a jovem senhora Maria 
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Francisca L. de Amorim (a rainha Margarida de Provença do passado 

longínquo, do século XIII), que, na companhia de sua linda filhinha Joane 

Amorim R. de Santana (a princesa Margarida de França), passavam por 

sérios e graves problemas econômicos e de família, levando o nosso 

estimado pupilo a se converter em protetor da mãe e pai do coração de 

sua filha de apenas oito anos de idade. 

   Uma história muito romântica e muito real, assim como muito distante 

da realidade da maioria das criaturas do mundo material, que atualmente 

tem privado pelos interesses materiais, em detrimento do sentimento 

maravilhoso, quão encantador, de lealdade, paixão e devotamento uns 

para com os outros. 

   E a ambas, ele, Vivaldo, foi fiel até o fim.  

Davi (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                       

(Salvador/BA, 17 de dezembro de 2014) 

 

   Nota do médium: A venerável Entidade do rei Davi se 

apresentou, pelo menos em sua silhueta espiritual, nimbada 

de formosa “substância” prateada, como se o seu perispírito 

tivesse sido formado a partir de elementos cunhados do 

próprio Céu.  

   Ficou claro para mim, que não teríamos condições de 

acessar-lhe a estrutura particular, no campo de suas 

emanações fluídicas, e mesmo celulares, por estas serem de 

irradiações tão intensas que haveriam, por si mesmas, de nos 

acarretarem, possíveis, dramas na esfera da “razão” e da 

“emoção”, haja vista, estarmos vivenciando experiências 

distintas no campo da existência dimensional (eu, no plano 

físico propriamente dito, e ele, na Esfera, ou dimensão, 

Espiritual)  

   Mesmo para Elvis, tal ocorrência de natureza espiritual 

superior, lhe acarreta enormes desarmonias intimas, tendo 

em vista que no Plano do Psiquismo Superior, as emoções 

poderão induzir o seu agente, encarnado ou desencarnado, a 
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condições de êxtase inimagináveis, e de conseqüências 

inesperadas e imprevistas.  

   O certo é que tanto para ele, quanto o foi para mim 

mesmo, o fenômeno em análise se transfigurou não somente 

num gesto de profunda glória à Deus, mas, também, num 

acontecimento corajoso para ambas as partes, já que numa 

ocorrência desta natureza, quando se apresentam em jogo 

irradiações tão poderosas do Mundo Espiritual Superior, a 

depender das circunstâncias emocionais de ambas as partes, 

acrescentadas também as de natureza ambiental, entre 

Planos de Ação tão diversos, os resultados poderão ser, sim, 

maravilhosos, porém, como dissemos mais acima, de 

conseqüências desastrosas, caso os sujeitos, encarnado e 

desencarnado, não mantenham-se em guarda e de prontidão 

em relação às suas próprias disposições intimas, no que toca 

ao sentimento e ao raciocínio.    

   Por outro lado, e segundo os nossos Instrutores 

desencarnados, o Espírito Elvis Presley está reencarnado 

no solo da Terra, em território brasileiro, desde o dia 20 de 

julho de 2014, beneficiado por uma “Transposição 

Reencarnatória”, já que o corpo da jovem criança (do sexo 

masculino) no qual foi implantando (projetado como numa 

espécie de incubadora fisiológica, com alto coeficiente de 

ectoplasma, respeitando os ascendentes hereditários do grupo 

familiar que lhe acolheu, tendo também como ponto de 

referencia entre ele e os seus genitores atuais, as 

características intelectuais e culturais, embora, neste caso, as 

condições morais, de seus pais, não apresentarem mais largos 

vestígios de consolidação moral), fora inicialmente habitado 

por uma Entidade do Mundo Espiritual Superior, uma grande 

personagem do Antigo e do Novo Testamento, com a 

incumbência de não somente preparar-lhe o campo psíquico, 

em relação à nova parentela carnal, como o de lhe ajustar 

espiritualmente ao campo magnético (ou mediúnico) do rei 

São Luis IX de França, que apesar da relativa distancia 

espacial entre ambos, mas vivendo no mesmo território 

nacional, lhe servirá como um excelente “plugue” psíquico, 

quando no momento aprazado lhe enviará, pelas forças 

teledinâmicas do pensamento e da criatividade, as imagens 
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mentais de origem superior, para que dê início às suas tarefas 

junto ao Consolador Prometido.     

   Em relação a esse detalhe, devemos recordar de que Allan 

Kerdec, em “A Gênese”, deixou bastante claro em seus 

estudos da força mental, de que quanto mais próximo do 

epicentro que origina a “prece”, mediante intercessão moral, 

o sujeito, ou o assistido, haverá de ser melhor beneficiado, 

apesar de todos nós reconhecermos, como bons alunos de 

André Luiz (por Chico Xavier), de que o pensamento se 

projeta ao infinito, muito além da aura magnética do seu 

próprio emissor (Mecanismos da Mediunidade, FEB).  

 

   Com isto, desejamos informar aos nossos queridos leitores 

que há poucos dias atrás, quando já terminávamos a 

psicografia deste livro, fomos alvos das magníficas orações 

intercessórias emitidas por uma respeitável comunidade de 

pessoas muito simples e muito cristãs, todas devotadas à São 

Luis, estas se encontrando em tarefas de caridade numa 

determinada congregação católica do interior do Estado do 

Maranhão.  

   Naquele exato instante, no qual pude visualizar suas 

emanações fluídicas em forma de orações e preces muito 

carinhosas, sustentadas por corações devotados ao bem do 

próximo, por intermédio de nossa singela faculdade 

clarividente (visão a distancia) tivemos a nítida sensação 

(física mesmo!) de ter tomado um verdadeiro banho de luz 
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divina, como se aquelas evocações ao Todo Misericordioso, de 

nossos irmãos do interior do Estado do Maranhão, estivessem 

a nos envolver o próprio Espírito em sublimes poderes 

Celestiais.  

 

   Tudo, em nome da caridade, da fé e da profunda 

veneração deles ao Espírito de São Luis de França. 

   Assim, deixamos claro que todos o fãs e admiradores de 

nosso querido Elvis Presley (o eterno Rei do Rock) que lhe 

dedicar a ternura de uma prece, com toda a certeza de nossa 

alma feliz em Jesus Cristo, haverá de alcançar o alvo certo, 

seja hoje ou seja amanhã, seja mediante o merecimento de 
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sua alma amiga e valorosa ou então por conta da misericórdia 

de Deus, que nunca nos deixa ao desamparo, sejamos um 

anjo ou, mesmo, uma pequena flor, sejamos uma linda 

criança ou estejamos transitando pela faixa de pensamento 

dos homens turbulentos e criminosos. 

    

   É certo, por outro lado, apesar de lhes devotarmos 

profundo sentimento cristão, que determinados companheiros 

de doutrina espírita, estes, particularmente por se crerem 

possuidores de alguma “aura” de perfectibilidade, e 

acreditando que possuem toda a ciência e toda a cultura 

espírita, e mesmo espiritualista, em si mesmos, se devotarão 

à tentativa de desmerecer, ou invalidar (desqualificando 

mesmo) o nosso modesto serviço mediúnico, já que “forçarão 

a barra” na intenção delituosa, mesmo, de desconsiderar a 

autenticidade espiritual da Entidade (Rei Davi) que assina a 

mensagem acima. Talvez, tenham, eles, a feliz idéia de buscar 

no nosso campo doutrinário o comentário de algum Instrutor 

desencarnado, como no caso do querido Dr. Bezerra de 

Menezes, à exemplo da obra mediúnica de Yvonne A. Pereira, 

no que toca aos casos de mistificação e/ou obsessão 

complexa. 

   Entretanto, é exatamente ai, neste exato ponto, que todos 

nós nos enriqueceremos mais ainda diante do farto material 

educativo, quanto elucidativo, em torno do que podemos 

assegurar das “evidencias morais” dos comunicados de Além 

Túmulo.  
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   Porém, não desejando fugir ao tema central de nosso 

estudo, e seguindo instrução de nossos Mentores da Vida 

Mais Alta, devemos deixar claro para os nossos amigos 

leitores e estudiosos dos casos sugestivos, ou comprovados 

de reencarnação, pelo menos aos moldes do que ocorre na 

face da Terra, ou em suas Dimensões mais próximas, 

obviamente, variando de caso para caso, já que fica-nos 

evidente de que em cada Esfera de ação dos Espíritos, como 

na dos que “aparentemente” se encontram encarnados (pois 

somos todos Espíritos, apenas que se subordinando a 

determinadas Leis atmosféricas, físicas, espaciais e de tempo, 

e de característica particular, uma em relação à outra), a 

Reencarnação se processa de mil modos diferentes, 

obedecendo, naturalmente, as condições morais, mentais e 

emocionais de cada individualidade, que o nosso querido 

Espírito de Elvis Presley, mesmo tendo reencarnado no dia 

20/07/2014, obedecendo a uma especialíssima ação do 

Mundo Maior, para que, de alguma maneira que ainda foge à 

nossa compreensão, pudessem ser manipuladas múltiplas 

ocorrências de natureza fisioquímica do Plano Transcendental 

na orbita de nossa vida planetária, com isso, elevando, 

mesmo que de maneira subjetiva, os hormônios sexuais que 

haverão, de mais tarde, operar no seio dos homens terrenos, 

com isto, podemos assegurar que o seu Espírito será 

novamente levado de volta ao Plano Espiritual, a partir de 

uma nova Transposição Reencarnatória que haverá de 

ocorrer no dia 20 de março de 2015, dando oportunidade a 

que outra Entidade do Plano Espiritual Superior venha habitar 

o corpinho da pequena criança, nascida no ano anterior, 

exatamente, no dia 20 de março de 2014 (quando nesta 

oportunidade havia recebido, inicialmente, o glorioso Espírito 

de Santa Maria Madalena ou Magdala, a reencarnação 

passada de nossa querida benfeitora Elisabeth d´Espérance).  

   E de nossa parte, humildemente procuramos auxiliar aos 

seus queridos genitores na formação de uma mentalidade 

mais voltada para a Vida Imortal, aos moldes do que nos 

orienta e esclarece a obra de Allan Kardec e Chico Xavier, 

beneficiando aos seus pais e irmãos, um grupo familiar 

espiritual comprometido às Tarefas do Consolador Prometido, 

mesmo estando eles, atualmente, transitando por outras 
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correntes do pensamento religioso, a mãe pelo protestantismo 

e o pai pelo catolicismo.  

   Agora, me permitam os leitores amigos fazer uma pequena 

abordagem em torno desta Reencarnação, como muito bem 

já nos esclareceram os nosso Autores Espirituais, que se trata 

de uma “Transposição Reencarnatória”, iniciada, a rigor, no 

dia 20 de março de 2014, com o ingresso, no plano carnal da 

atmosfera terrestre, do glorioso Espírito Maria Madalena 

ou Magdala, conhecida na Igreja católica como Santa 

Madalena (que teve outras reencarnações programadas no 

solo da Terra Material como Ruth/Ester/Célia Lucius/Teresa 

d´Avila/Elisabeth d´Espérance), e que logo mais, já no dia 20 

de julho de 2014 (quatro meses depois) daria “passagem” de 

maneira, a principio, definitiva para o Espírito de Elvis 

Presley (a reencarnação do Rei Davi, o grande herói bíblico).  

 

Elvis – Stage TV Show, January, 1956 
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   Somente que para a minha total surpresa, nos últimos dias 

de janeiro do ano de 2015, fiquei sabendo que, novamente, 

haveria de o corpinho daquela criança (o pequeno e 

“sorridente” H.) receber uma nova transposição, concluindo 

assim, segundo nos foi possível apreender, o ciclo de 

Reencarnações Programadas, com tarefas muito bem 

definidas, para aquele grupo familiar, que por sua vez tem 

uma afinidade espiritual muito estreita com as ocorrências 

passadas do Novo Testamento, não necessariamente como 

heróis ou mártires do cristianismo nascente, embora 

carecedores de nosso mais respeitoso afeto e carinho, 

cabendo a cada um deles individualmente, ao pai e a mãe, 

particularmente, a responsabilidade intransferível da educação 

e da orientação de seus três filhinhos, no caminho do bem e 

da boa moral.  

   Porém, a abordagem a que me refiro é de cunho puramente 

“musical” (risos...).  

   Para o meu total espanto, quando fui tomar um específico 

CD que possuo de Elvis Presley, dedicado às canções 

religiosas (Gospel), isto, na intenção de presentear a 

mãezinha de nosso H. (Elvis), notei um fato dos mais 

surpreendentes em torno de sua reencarnação atual, pelo fato 

mesmo de não se tratar de, por assim dizer, “evidencia” 

doutrinaria, pois o CD a que me refiro foi lançado no ano de 

2004 (2/4: o dia e o mês de nascimento de Chico 

Xavier/Allan Kardec).  

   Até ai, já seria algo inusitado para os nossos estudos de 

agora, entretanto o maravilhoso mesmo é que, a partir dessa 

estranha surpresa, fui buscar mais algum subsidio na coleção 

de músicas que compõe este trabalho muito delicioso da 

musica evangélica norte-americana, quando vi na 

“numeração” das canções que as faixas musicais se 

enquadravam “simetricamente” com o esquema 

reencarnatório atual de Elvis Presley (o pequeno H.).  

   Observemos então o número das faixas, que estão 

ligadas/entrelaçadas, EM FORMA DE “SINAIS DE DEUS”, ao 

projeto de vida atual de nosso H., utilizando-nos como 

referencia um exemplar que possuímos há alguns anos e que 
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somente agora, sem qualquer premeditação, fomos observar 

mais atentamente:  

- Faixa 3 (mês – março – de nascimento de H./Elvis): 

“AMAZING GRACE”. Tradução literal (pelo Google): “Graça 

Maravilhosa”, que podemos naturalmente deduzir como 

“Milagre”.  

   E, positivamente, esta ocorrência a que estamos nos 

debatendo de maneira muito prazerosa com os nossos leitores 

e estudantes de Espiritualidade, a “Reencarnação 

Programada”, é, sem dúvida, uma das mais fantásticas 

experiências, senão a mais importante, a qual um Espírito 

(encarnado ou desencarnado) pode está subordinado, dentro 

do conceito evangélico de que “HÁ MUITAS MORADAS NA 

CASA DE MEU PAI”.  

- Faixa 20 (dia de nascimento de H./Elvis): “WHO AM I?”. 

Tradução literal (pelo Google): “Quem Sou Eu?!”.    

   Exatamente, a pergunta que não quer calar!... Ele, o 

pequeno bebe, trata-se de ser a reencarnação de Elisabeth 

d´Espérance ou a de Elvis Presley?    

 

Vernon E. Presley (pai), Elvis e Gladys Smith Presley (sua mãe) 

   A resposta, meus amigos, está na “Transposição 

Reencarnatória”, uma disciplina de corpo Espiritualista 



     Livro # 8: “SÃO LUIS IX – Vol. 3” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
199 

Ed. e-book:  
2015. 

que, mais cedo ou mais tarde, haverá de tomar o interesse e 

a atenção dos estudiosos do mundo. 

   

   E para não deixarmos passar batido, e os fãs de Elvis 

Presley ansiosos de curiosidade, o título do CD é: “ELVIS – 

THE ULTIMATE GOSPEL”, Copyright 2004, BMG Music 

(www.bmg.com.br).  

 

   Com isto, cremos que ofertamos aos sérios investigadores 

da Reencarnação um farto acervo de notas que haverão de 

consolidar o trabalho grandioso das Sábias Autoridades do 

Mundo Maior que nos legaram, por este nosso livro 

mediúnico, uma enorme quantidade de evidencias (e porque 

não dizermos “provas”?!) que seguramente levarão muitos a 

pensarem se realmente valerá a pena, para eles mesmos, 

cogitar, mesmo que de maneira respeitosa, de que o que tem 

http://www.bmg.com.br/
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nos escrito os nossos Amigos Espirituais, não passaria mesmo 

de pura “ficção-científica”.  

   Mas, será que seria possível para nós retirarmos mais 

algumas evidencias que sugeriria a reencarnação programada 

de Elvis Presley junto ao nosso grupo familiar (formado por 

mim mesmo e a querida Maria Francisca), a partir desse 

mesmo fato do lançamento do específico CD Gospel do Rei do 

Rock ter sido lançado, pelo menos no Brasil, no ano de 2004, 

o que resultou no esquema matemático mais acima?!  

   Asseguramos que sim, pois o ano de 2004 foi o exato ano 

em que nós dois, eu e Francisca nos encontramos nesta atual 

reencarnação, como já tivemos a oportunidade de relatar no 

desenrolar dessa obra de caráter surpreendente. Isto, sem 

levarmos em consideração de que, segundo os nossos 

Instrutores da Vida Maior, não somente teríamos a tarefa de 

recebermos como filha o glorioso Espírito de Elisabeth 

d´Espérance, como, mais a frente, o de Elvis Presley, o que 

teria possibilitado aos Benfeitores do Mais Alto realizar uma 

série de melhorias na Genealogia do Cristo para o Quarto 

Milênio da Era Cristã, a parir do próprio conjunto de gametas 

e espermatozóides vinculados à corrente sanguínea dos 

principais protagonista de nosso enredo religiosos, cientifico e 

doutrinário, o Rei São Luis de França (Vivaldo P. S. Filho) e 

a Rainha Margarida de Provença (Maria Francisca L. de 

Amorim).  

   Tudo se alinha e se encaixa perfeitamente. 

   Porém, em decorrência de nossa separação conjugal, meio 

que atabalhoada, de ambas as partes, todo o projeto 

reencarnatório de d´Espérance (Rute do Antigo Testamento) 

e Elvis Presley (Rei Davi do Antigo Testamento) teve de ser 

modificado. O que levou os nossos abnegados Benfeitores 

Espirituais fazer uso de um “segundo plano de ação”, com a 

intenção de não perderem o serviço por completo, aliás, como 

já nos foi relatado mais atrás.  

   São, sem duvida alguma, ocorrências tão maravilhosas, tão 

“mecanicamente” perfeitas, num encadeamento matemático 

tão miraculoso que deixa-nos, a todos nós, sem condições 
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para qualquer tipo de contra-argumentação, objetivando até 

mesmo uma melhor reflexão em torno deste assunto. 

   É verdade, de nossa parte, e humildemente falamos isto, se 

este trabalho doutrinário, vigoroso como se apresenta, não 

estivesse carregado de tantas informações e anotações 

doutrinárias e científicas, e mesmo da esfera do Livro Sagrado 

dos Cristãos, cremos que colocaríamos também as nossas 

barbas de molho (risos...), porém, sem fecharmos as 

portas para a séria investigação. Aliás, como deve 

proceder todo e qualquer estudante de Espiritismo, 

Espiritualismo e Espiritualidade.   

 

“Tolos não são os que sustentam o que viram, mas os que negam o que 

não viram. Mais tolos ainda quando teimam em não ver para não terem de 

refundir a precariedade de seus conhecimentos”. 

 – J. Herculano Pires  

(“COMUNICAÇÕES MEDIÚNICAS ENTRE VIVOS”, Ernesto Bozzano, EDICEL, 

4ª. edição, março de 1987). 

   Por outro lado, e com a mesma sinceridade do que falamos 

acima, não podemos deixar de dar o nosso testemunho de 

que, por isto tudo mesmo, não pomos em dúvida o 

gigantesco trabalho dos seus Autores Espirituais, por nosso 

modesto intermédio. 
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O querido Dr. Bezerra de Menezes orientou Vivaldo Filho a procurar o auxílio 

de um competente neurologista, antes que viesse a suspender, por si mesmo, 

as medicações. 

 

   O querido Elvis Presley acompanha espiritualmente Vivaldo Filho desde a 

sua desencarnação em agosto de 1977, antes mesmo da eclosão de suas 

faculdades mediúnicas, que só veio a ocorrer no verão de 1996. 
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São Luís IX, o Amor, o Sexo, a Sexualidade 

e a Reencarnação Programada 

   Façamos um pequeno parêntese em nosso estudo, para adicionarmos uma pequena 

nota extra ao texto de John F. Kennedy, e vejamos como vem se processando o 

esforço dos Ministros da Vida Eterna, para que sejam complementados os quadros 

definitivos de Reencarnação Programada e Múltipla, ao qual estamos nos reportando: 

      Na sexta-feira, dia 23 de janeiro de 2015, foi ao ar pela egrégia 

emissora de Televisão brasileira, Rede Record, por volta das 10hs, dentro 

do consagrado programa “Hoje em Dia”, um quadro muito sugestivo aos 

nossos serviços de agora, já que não somente pelo conteúdo da matéria, 

o da gestação de um lindo bebe nascido com o peso de 6 quilos, mas 

pelo fato de ter apresentado a informação muito interessante do 

“período” de gestação a que, geralmente, estão subordinados os 

nascimentos do Plano Material. 

   Pois bem, segue abaixo os dados informados pela conceituada 

reportagem: 

- Uma gestação dura (em média): 40 semanas. 

- A partir do 6º. mês o bebe engorda: 250 gramas/semana. 

- Nasce com um pouco mais de 3 quilos. 

   Então, notemos que nova surpresa: 

- 4 + 6 = 10. O dia de nascimento de Vivaldo Filho/São Luis IX. 

- 2 +5 = 7. O mês de nascimento de Vivaldo Filho/São Luis IX. 

- 3: O período (de três anos) sagrado da Missão Sublime de Jesus Cristo 

(tanto quanto a hora de nascimento de Vivaldo Filho).  

   E se somarmos os três números acima: 10 + 7 + 3 = 20. O exato 

século de nascimento de Vivaldo Filho, o Espírito de São Luis, o Patrono 

Espiritual de Allan Kardec nas atividades da “Sociedade Parisiense de 

Estudos Espíritas”, no século XIX (ou 19). Ou seja: 1 + 9 = 10. 

Novamente, e fechando o esquema reencarnatório, um número sagrado 

em todos os aspectos. 

   E de maneira muito singular, numa pura materialização das Forças 

Superiores de Deus sobre a vida carnal de nosso estimado Médium e 
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Mensageiro Celeste Vivaldo P. S. Filho, foi este o exato filme, OS DEZ 

MANDAMENTOS, dirigido por Cecil B. DeMille, na sua versão 

triunfante de Hollywood do ano de 1956, tendo como protagonista, 

na figura enigmática de Moisés (que, segundo os nossos 

Benfeitores desencarnados, “voltaria” mais tarde nas 

personalidades transitórias de Allan Kardec e Francisco C. 

Xavier, para promover no solo de toda a Terra os Ensinos Sagrados 

dos Espíritos do Senhor, tendo como ponto principal de referência a 

Mensagem Imortal e Eterna da Boa Nova do Cristo de Deus), o 

grande ator Charlton Heston, com participações deslumbrantes e 

especialíssimas de outros vultos do cinema de todos os tempos, que 

lhe proporcionou, quando ainda em tenra idade – transitando pelos 

seus 4-5 anos de idade física, em finais dos anos de 1960 – o 

plugue psíquico, ou clichê mental, para que, mais a frente, e sob 

circunstâncias aparentemente casuais, vislumbrasse os “efeitos” 

muito naturais, apesar do caráter místico, e sempre simbólico, da 

Vida Transcendental. 

   Sim, é verdade, este foi o primeiro filme cinematográfico que o 

nosso caro medianeiro assistiu em sua atual existência carnal, já 

que movido pelo entusiasmo da “novidade”, foi conduzido pela sua 

mãezinha querida, juntamente com outros familiares, aos braços do 

Deus Todo-Poderoso, isto, em favor de sua tarefa futura à luz da 

Terceira Revelação e mediante a proteção de uma formosa, quão 

intensa, falange de Entidades Luminosas que lhe acudiam os passos 

de criança muito travessa e, naturalmente, muito curiosa, sempre 

excitada pelo “maravilhoso”. 
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TEORIA DAS 10 CORDAS E AS 7 DIMENSÕES OCULTAS 

 

   Façamos aqui uma síntese do profundo estudo realizado pelo eminente companheiro 

espírita Thales Tácito Pontes Cerqueira, em sua excelente obra “NA CASA DE MEU 

PAI HÁ MUITAS MORADAS” (Editora Novo Ser, 1ª. Edição, ano 2012), em seu 

capítulo IV, quando nos apresenta um importante esquema que trará um pouco mais 

de luz ao nosso serviço de agora: 

    Apresenta o autor, logo em seu inicio: - “Falaremos da famosa 

“Teoria das 10 cordas”. Os novos princípios matemáticos 

utilizados nessa teoria permitem aos físicos afirmar que o nosso 

universo possui 11 dimensões: 3 espaciais (altura, largura e 

comprimento), 1 temporal (tempo) e 7 dimensões recurvadas 

(sendo a estas atribuídas outras propriedades como massa e carga 

elétrica, por exemplo), o que explica as características das forças 

fundamentais da natureza”. 

- 10: O dia de nascimento de Vivaldo Filho (São Luis IX). 

- 7: O mês (julho) de nascimento de Vivaldo Filho (São Luis IX), do 

ano de 1964 (2 x o número 10). 

- 3: A hora (15hs) de nascimento de Vivaldo Filho (São Luis IX). 

Lembremo-nos de que o 6 (1 + 5, no que toca ao horário) pode 

significar muito bem o mês de junho (6), que representa o inicio 
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das tarefas psicográficas de Vivaldo Filho, com a recepção da obra 

“MENSAGENS DE ALÉM TÚMULO”, em homenagem ao livro 

“VOLTEI”, por Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB), como também 

celebra o nascimento de São João Batista, que é apresentado neste 

nosso humilde trabalho mediúnico como o “ESPÍRITO DE 

VERDADE”, que, ao tempo do Messias de Nazaré, teve a missão 

gloriosa de Lhe preceder o Apostolado Divino, agora empenhado ao 

elevado projeto de Espiritualização do Mundo Material, pelo 

Espiritismo Cristão. 

- Novamente o 3 + 1 = 4. O mês de nascimento de Chico Xavier 

(Allan Kardec). 

- 11: 1 + 1 = 2. O dia de nascimento de Chico Xavier (Allan 

Kardec).  

 

O autor Thales Tácito e a sua obra: “NA CASA DE MEU PAI HÁ MUITAS 

MORADAS”, explica à página 25: “Assim, é de fundamental importância a 

numerologia na Bíblia, que integra diversos códigos e profecias”.  

   Segundo a Dra. Rosí D´Portilho (Psicóloga e Terapeuta Universalista, 

de Porto Alegre/RS), o signo (câncer) de Vivaldo Filho tem ascendente 

em sagitário, que tem o seu começo no mês 11 (22 de novembro) de 

cada ano.  O que nos reporta imediatamente à preciosa referencia do Dr. 

Thales Tácito, em sua nota 12, à página 73, na obra “NA CASA DE 

MEU PAI HÁ MUITAS MORADAS” (1ª. Edição, 2012), deste mesmo 

capítulo IV:  
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   - “Teoria M é uma teoria que unifica as cinco diferentes Teorias das 

cordas. Essa teoria diz que tudo, matéria e campo, é formada por 

membranas, e que o universo flui através de 11 dimensões. Teríamos 

então 3 dimensões espaciais (altura, largura, comprimento), 1 temporal 

(tempo) e 7 dimensões recurvadas, sendo a estas atribuídas outras 

propriedades, como massa e carga elétrica”. (Nota: Vejamos que aqui, 

temos o mês de nascimento de Chico Xavier (4: na soma de 3 + 1), e ainda o 

mês (7) de nascimento de Vivaldo Filho, além do mês (11) de sagitário. 

   TODOS OS NÚMEROS MARCADOS PELO SAGRADO ATRAVÉS 

DAS NARRATIVAS BÍBLICAS, QUANTO PELOS CÁLCULOS PRECISOS 

DA FISICA QUANTICA. 

   Sob este principio acima, que pinçamos de maneira muito 

respeitosa do trabalho primoroso de nosso confrade Thales Tácito, 

ficam-nos configurados, por princípios de pura Física Moderna, os 

dados numéricos (em torno do exato dia, mês, ano, e hora) 

encontrados no esquema reencarnatório de nosso querido pupilo 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX), tanto quanto no de seu Diretor 

Espiritual Chico Xavier (Allan Kardec), que estão, também, marcados 

pela lógica racional, quão inquestionável, da Ciência.  

   Por outro lado, embora, reconheçamos a divergência existente 

entre o que aponta o companheiro encarnado, Thales Tácito, autor 

e estudioso, cremos dos mais respeitáveis no âmbito de nossa causa 

espírita, dos temas da Espiritualidade e do Evangelho de Jesus 

Cristo, e outros amigos encarnados que tiveram a felicidade privar 

da amizade de Chico Xavier, também conhecedores e sábios 

estudiosos, em relação à Transição Planetária, podemos assegurar 

que se trata de uma mera formalidade do entendimento impreciso 

das criaturas encarnadas, quanto desencarnadas, no que toca aos 

procedimentos e aos projetos dos Mensageiros Celestes na esfera 

das realizações humanas, que, mesmo estando atreladas a certas 

projeções especulativas ao futuro do Homem e da vida planetária, 

tudo poderá mudar para mais ou para menos, segundo o próprio 

desejo da criatura em se manter no rumo certo, como já 

vislumbrado por determinados clarividentes, de hoje ou do passado, 

ou se desviar dos projetos previamente estabelecido pelo Alto. 
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   Não estamos, em hipótese alguma, julgando o autor da referida 

obra, mas simplesmente analisando-a em seu caráter doutrinário, 

mesmo porque, uma vez tendo sido o assunto debatido em público, 

seja através do eminente estudioso Thales Tácito, ou por intermédio 

dos veículos diversos da imprensa espírita, seria mesmo uma 

indelicadeza de nossa parte, quando não uma explicita falta de 

conhecimento, desconsiderar o que ocorre por dentro e/ou por fora 

dos meios culturais e doutrinários de nossa santa causa 

consoladora. 

   De qualquer maneira, a palavra de nosso venerável Chefe Espírita 

Allan Kardec, como vimos mais atrás em capítulo específico, já se 

torna, pelo menos para o nosso medianeiro, quanto para os seus 

Amigos Espirituais, uma “lei”, uma espécie de decreto no qual todos 

nós, sem detença, devemos resguardar, que é o de primar sempre 

pelo respeito às opiniões alheias, estejam elas certas, ou, 

aparentemente, erradas, para que possamos continuar trilhando 

pelos caminhos ainda obscuros, ou desconhecidos, do mundo, 

Material e Espiritual, seja em termos psicológicos, emocionais ou 

físicos, pregando e vivendo a mensagem de paz, respeito e 

fraternidade uns para com os outros, segundo o pensamento 

glorioso do Messias de Nazaré. 

   Não podemos esquecer de que o conhecimento integral e 

perfeito do futuro pertence somente à Deus, embora O Todo-

Misericordioso nos facilite determinados vislumbres (Déjà vu), em 

épocas distintas, para que nos movimentemos com a segurança 

necessária, e o desejo sincero, de cumprirmos a nossa tarefa, 

sempre individual, de melhoria intima. 

   E mais uma vez, não desejando ser impertinente quanto ao efeito 

que a nossa palavra, como Amigos Espirituais simplórios e 

verdadeiramente devotados ao cumprimento do dever, dentro do 

preceito evangélico de que “A ‘LUZ’ NÃO DEVE FICAR SOB O 

ALQUEIRE”, é forçoso que se diga que em hipótese alguma, 

mesmo reconhecendo os limites de caráter mental e os de natureza 

mnemônicas de cada pessoa em particular, poderão os nossos 
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amigos, que estão temporariamente sediados no mundo das forças 

materiais, desconsiderar que em todo este acervo de cálculos e 

números, datas e ocorrências, existe um ato continuo dos Poderes 

Superiores da Vida Maior, mesmo levando ainda em consideração, e 

isto é muito obvio de se notar, que milhares e, talvez, milhões 

de pessoas (homens e mulheres comuns, sem qualquer noção de 

mediunidade e mesmo de Espiritualidade) estão inseridas dentro 

desse intrigante “contexto” de previsões e ocorrências milagrosas, 

estas, nascidas no mesmo dia, mês, ano e na mesma hora de nosso 

pupilo, entretanto o que deve-se levar em consideração aqui, em 

relação ao nosso equipamento mediúnico, o querido tarefeiro 

Vivaldo P. S. Filho, é que ele traz, em si mesmo, a particularidade 

de ter não somente todo o esquema reencarnatório (dados de 

nascimento) voltado para a sua figura (personalidade atual), como 

também todas as evidencias (seja pelos esquemas matemáticos, 

históricos e doutrinários, ou seja através das imagens das 

fotografias apresentadas, particularmente as que apresentam 

caráter singular de “semelhança” estreita entre os personagens do 

passado e os de agora, como as que compõem a capa desta obra, 

as de Branca de Castela/Maria Isaura, que são apresentadas na 

introdução, e as de Maria Francisca, que muito especialmente nos 

surpreende pela incrível semelhança com a figura passada da 

venerável rainha Margarida de Provença) estarem filtradas por uma 

cadeia (A Teia) imensa de ocorrências interligadas entre si, com 

a participação inclusive de outras personagens de nosso enredo 

Histórico-Espiritual (especialmente com Allan Kardec e Francisco 

Cândido Xavier), cada uma maravilhosamente conectada às outras, 

e que fazem parte do seu grupo de familiares (como Maria Isaura, 

Maria Francisca e Joane Amorim), não nos esquecendo da quase 

interminável fonte de evidencias não só da Bíblia Sagrada, como de 

outras indiscutíveis obras doutrinárias de alto valor moral, como as 

de Allan Kardec e Chico Xavier, quando não deixaram escapar, nem 

mesmo, as obras de outros valorosos autores espíritas e 

espiritualistas, seja no âmbito da Filosofia, da Religião ou da 

Ciência.  
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   Sem contar, que seria uma situação muito “interessante” se outra 

(ou outras!) pessoa viesse a tentar tomar o seu lugar, acreditando-

se, também, e mesmo que com sincera fé, se tratar da 

reencarnação do venerável rei São Luis de França, ou de qualquer 

uma das demais personagens históricas aqui apresentadas. 

   Neste caso, muito particular, haveria então, tal pessoa, que 

apresentar as suas credenciais, no mínimo, por uma tarefa 

mediúnica mais arrojada que esta, que coube ao nosso médium 

realizar num período, quase ininterrupto, de horas e dias, semanas 

e meses, quase sem direito a descanso, e mesmo sem direito ao 

carinho e ao amor da família ou amigos, já que viveu praticamente 

isolado do mundo, abstração feita de algumas poucas horas de lazer 

e descanso em dias (diminutos) que lhe permitimos sair do 

recolhimento do próprio lar na intenção que pudesse “ver o mundo” 

e respirar “um pouco” (risos...), e ainda dando como prova de sua 

autoridade moral, o traço marcante do Cristo, ou seja, num serviço 

totalmente comprometido com a Caridade e com o trabalho 

inadiável de construção interior do Reino de Deus.  

  É certo, e dentro do que estudamos, que não poderemos 

desconsiderar qualquer hipótese, mesmo que muito remota, de que 

esta pessoa (que venha a se apresentar como uma espécie de 

“alternativa” reencarnatória para alguma Personalidade Múltipla de 

nosso Vivaldo Filho ou de alguma outra de suas demais 

reencarnações passadas), possa vir a ser sua Personalidade Múltipla 

(o mundo está ai, e nos traz sempre muitas surpresas!), porém há 

de considerarmos de que qualquer estudo que venhamos a 

realizar na intenção de aferir, ou conferir, a inteira verdade 

dos fatos, dentro destas mesmas circunstâncias, invariavelmente, 

teremos de consultar, em primeiro lugar, e a rigor mesmo, os 

serviços de renovação intima ao qual está atrelado o sujeito sob a 

nossa observação, para depois, então, passar a lhe investigar, 

sempre de maneira muito respeitosa, os condicionamentos 

psicológicos e os aspectos de natureza estritamente emocional. Não 

nos esquecendo, de maneira alguma, as informações de natureza 
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subjetiva (mediúnica), seja por parte do próprio sujeito, ou de 

qualquer outro médium idôneo e capacitado psiquicamente. 

   É uma hipótese de trabalho... E será sempre uma boa 

oportunidade de estudo, tanto para vocês, estudantes da Terra 

material, quanto para nós, os Espíritos desenfaixados da vestimenta 

sensorial. 

   Sim, é certo que o nosso serviço final ficou quase que restrito a 

uma série incontável de cálculos matemáticos, entretanto devemos 

considerar que a proposta dos seus zelosos Guias era esta mesma, 

já que muito pouco, ou praticamente nada, se sabe a respeito dos 

“CÓDIGOS SECRETOS DE DEUS”, além do que se tem notícia pelos 

maravilhosos filmes de Hollywood, que trazem, em si mesmo, um 

verdadeiro arsenal de informações aparentemente ficcionistas, mas 

que estão, invariavelmente, dentro de um concerto surpreendente 

de especulações científicas que, lamentavelmente, estão muito 

distantes ainda de serem apreendidas pelas mentalidades muito 

reacionárias e muito ortodoxas das religiões do mundo, mesmo para 

os nossos irmãos espíritas, que se enganam em acreditarem-se 

“salvaguardas” dos Comandos Superiores do Céu. 

   Mas, por outro lado, podemos assegurar que teria sido fácil, e 

muito fácil mesmo, para o nosso tarefeiro encarnado, o grande 

Espírito São Luis, fazer uma serie de “revelações” acerca da 

vida intima, e mesmo mental, de todas as personalidades aqui 

apresentadas como as suas reencarnações passadas. De uma 

maneira muito singular, sim, e positivamente, ele poderia acessar os 

arquivos metais de cada uma delas (de suas diversas “almas”) e, 

sem dúvida, trazer a publico (de maneira muito teatral e romântica!) 

o enredo de seus conflitos mais íntimos e de suas histórias mais 

escabrosas, sim, porque não pensemos que ele, também, não tenha 

sofrido a sanha dos “maus” instintos, e não tenha passado pelas 

situações de angustia e sofrimento moral que ainda teimam em 

vibrar na intimidade de cada um de nós, seres humanos comuns À 

Caminho da Luz... 
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   (*) Agradecemos de maneira muito afetuosa ao nosso amado Espírito John F. 

Kennedy, pela sua inapreciável gentileza em ter nos proporcionado este momento 

extra de sua mensagem espiritual. 

 

“Não há fé inabalável senão aquela que pode encarar a razão face a face, 

em todas as épocas da Humanidade.” – Allan Kardec 

Veneranda (Espírito) – Vivaldo P. S. Filho (médium)         

(Salvador/BA, 29 de janeiro de 2015, às 08hs20min) 
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   Continuando com o nosso pensamento, após esta surpreendente 

história da vida pessoal de nosso amigo e mentor encarnado Vivaldo 

Filho, o valoroso guerreiro das Hostes de Luz do Mundo Maior, tendo 

como expositor a figura impar do Rei Davi, um nome sagrado para 

cada um de nós cristãos, vemos como os Amigos do Bem Eterno se 

esforçam na intenção de nos ministrar a luz do esclarecimento 

superior, mesmo, não medindo esforços pessoais, como no caso da 

Transfiguração do Espírito de Elvis Presley na sua personagem 

longínqua do Antigo Testamento, já que é forçoso cogitar do 

tremendo esforço que essas criaturas magnânimas da Vida Mas Alta 

realizam quando na produção de tais procedimentos transcendentais, 

pois, além da própria dificuldade, em si mesmo, na intimidade de seu 

caráter, produzir esses efeitos mediúnicos da vida extra-corporal, 

visando à materialização da “memória” ancestral, por assim dizer, 

com a corporificação de uma Personalidade que há muitos milênios 

fora vivenciada por eles, deve-se levar em consideração que muitos 

Agentes desencarnados, especializados em tais técnicas de sublime, 

quão minuciosa investidura, são acionados para que tudo seja levado 

de acordo à intenção e o objetivo previamente traçado pelos Guias do 

médium e do Espírito comunicante... 

 

   Mediunidade, Reencarnação e Evangelho, foram as três 

pedras angulares de todo este Edifício de Luz, em forma de literatura 

altamente instrutiva e profundamente sentimental, que veio traçar, 

por cada linha, como por cada tijolo, desse surpreendente esforço da 

Vida Maior, os meandros inabordáveis de nossas existências 

interdimencionais, aparentemente movidas por ocorrências casuais, 

mas que, na verdade, se somam e se desenvolvem a partir 

construções matematicamente perfeitas, quão milimetricamente 
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ordenadas, apesar de todo o esforço dos Amigos de Mais Alto fazer 

crer que temos “liberdade”  em agir, pensar, compreender e aceitar. 

   Mas, o certo mesmo, sem que com isto venhamos a desconsiderar, 

em cada um de nós, os elementos naturais de “livre arbítrio”, como 

muito bem estudado por Allan Kardec em “O Livro dos Espíritos”, 

somos forçados a crer que uma Mente Superior está, 

perpetuamente, a desenhar, desde o começo das eras passadas e 

dos tempos futuros, toda a Equação de Vida Perfeita que, 

infantilmente, estamos a acreditar está subordinada aos nossos 

caprichos de crianças mimadas. 

   Descortinamos aqui, tanto nós Espíritos desencarnados, quanto 

vocês, almas encarnadas, uma incontável variedade de “códigos”, 

“sinais” e, por assim dizer, impressionantes “enigmas”, já que mesmo 

nós, Trabalhadores da Causa de Jesus Cristo no Mais Além, via de 

regra, enfrentamos, quase que diariamente, uma enorme dificuldade 

em acessar A Mente Divina, que, invariavelmente, se manifesta, 

mesmo para os Espíritos de ordem mais elevada, através de 

surpresas e movimentos que nos confunde a todos, mesmo porque a 

tarefa inadiável de estudar, investigar e concluir, está não somente 

sujeita à capacidade de compreensão e entendimento de todos os 

seres vivos, mas, acima de tudo, ao controle universal por parte de 

Deus, que tudo provê através de Leis Superiores e Mecanicamente 

Perfeitas, dentro das quais estamos nos movimentando e nos 

desenvolvendo. 

   Numa lembrança muito particular, tenhamos os exemplos das 

antigas forças investigativas do Mundo, quando de um lado se 

manifestavam os espiões do ocidente (no contexto da C.I.A.), e do 

outro os agentes de contra-espionagem do oriente (à exemplo da 

antiga KGB), volta e meia, uns fazendo a parte que cabia ao outro, 

no grande conflito de idéias e ideais, porém, todos, 

incontestavelmente, se utilizando das ferramentas da Aritmética e da 

Gramática, de maneira ainda muito rudimentar em relação aos 

sofisticados sistemas atuais de Criptografia Quântica, no afã de 

proporcionar aos seus compatriotas, e partidários, a supremacia de 

uma força que, na verdade, só cabe aos Poderes do Céu.  

   Mas é certo de que mais cedo ou mais tarde, todos haveremos de 

nos render aos preceitos de Jesus, acolhendo, em nós mesmos, a 

condição de Criaturas Imortais, filhas de Um Pai Misericordioso, 

Criador e Mantenedor de toda a Vida no Universo. 
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   Cabendo a cada um de nós, incondicionalmente, o dever, a missão 

mesmo, de nos entregar de corpo e alma ao ensinamento máximo do 

Cristianismo Restaurado: 

   - Fora da Caridade não há Salvação. 

   Meditemos nessas santas palavras e sigamos a diante, como uma 

verdadeira “águia” a planar pelos Céus do Maravilhoso Infinito e a 

vislumbrar o Universo Eterno como a nossa verdadeira casa e o nosso 

verdadeiro destino. 

   Que o Senhor Jesus nos conceda a todos muitos anos de vida, 

estejamos sobre a face da Terra ou no Espaço, nos patrocinando 

muitas alegrias, saúde e paz duradoura, mediante o nosso esforço 

individual em Lhe seguirmos os passos, são os votos sinceros do 

sempre amigo, servidor humílimo e amante da simplicidade, assim 

como nos ensinou o Cristo. 

 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

 (Salvador/BA, 17 de dezembro de 2014, às 10hs38min) 

 

 

O Serviço Secreto da Vida Maior: À Serviço da Paz Mundial. 
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“Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; o governo 

está sobre os seus ombros; e o seu nome será: Maravilhoso 

Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.” – 

 Isaías 9:6 

 

 

O Antigo Testamento 
 

    

   Nota do médium: O querido Espírito de John F. Kennedy se 

apresentou às nossas humildes capacidades mediúnicas, pela primeira vez, 

na madrugada de 28 de maio de 2013, isto, na intenção amiga de nos 

proporcionar uma mensagem de sua própria lavra psicográfica. 

   O seu respeito e a sua profunda veneração à figura magnânima do 

Cristo, O Governador Geral da Terra, vem se devolvendo no decorrer dos 

milênios, devotando, ele, amor e serviço construtivo diante da grandeza do 

trabalho que a todos nos cabe, já que, como ele mesmo ressalta em sua 

mensagem acima, estamos todos à frente de um grande esquema universal 
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de solidariedade na construção de uma vida perfeita, tendo como a 

Reencarnação o elo sublime entre as experiências que se foram e o grande 

amanhã, na corrente milagrosa de luz e paz que nos liga primeiramente  

com o Deus de Bondade, e, a seguir, com os nossos irmãos de caminhada. 

   O que vemos acima, nada mais é que a sua mensagem original de 2013, 

somente que revista e ampliada por ele, e adaptada ao presente 

trabalho: “SÃO LUIS IX”. 

   A emoção de perceber e sentir a sua presença espiritual é sumamente 

enorme, pois ele trás em sua personalidade (aura espiritual) a vibração 

inequívoca dos Espíritos Superiores. 

   Por outro lado, e muito interessante mesmo para os nossos estudos sobre 

Reencarnação Programada, é que nos foi possível perceber que ele, 

Kennedy, fora não somente a reencarnação do grande Faraó egípcio 

Akhenaton (aliás, como ele mesmo prefere ser chamado ou 

reconhecido!), como posteriormente, e numa Reencarnação Múltipla 

(aliás, tema muito bem lecionado pelos nossos Benfeitores Espirituais neste 

trabalho, como em outras obras de nossa mesma lavra), voltou na 

personalidade fisiológica do oficial alemão Claus von Stauffenberg.      

   Porém, no dia de ontem, quando terminávamos de psicografar a 

mensagem de Akhenaton, ouvimos dele, Akhenaton, a informação de que 

“parte” de sua personalidade estava encarnada atualmente no Plano 

Material, sem, no entanto, nos revelar onde e como se encontraria esta, 

vamos dizer, sua nova Personalidade, já que ele mesmo falou aos nossos 

ouvidos, aguçados pelos sentidos hiperdinamicos da alma: “Uma particula 

de mim mesmo está habitando na Terra”.      

   Naquele momento, fiquei profundamente impressionado com as 

irradiações (mentais) ou corpusculos luminosos que partiam de seu cérebro 

perispiritual, de natureza extremamente delicada e sutil, dando-nos a 

perceber que caso nos tocasse o corpo físico, poderiamos passar por sérios 

e graves problemas de ordem organica e, mesmo, psicológica, tamanha a 

força e o dinamismo de suas irradiações elétricas e magnéticas. 

   O certo, é que hoje, logo após a psicografia acima, os nossos sentidos 

espirituais captaram as vibrações psicológicas (ou emanações fluídicas) do 

grande presidente norte-americano Abraham Lincoln, isso por sobre e entre 

a personalidade do Espírito de John F. Kennedy.    

   O que não nos deixa, pessoalmente, qualquer margem de dúvida de 

Akhenaton, também, ter reencarnado nos Estados Unidos da América do 

Norte, na experiencia carnal desse valoroso estadista norte-americano.                        
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                        Lincoln                                                        Kennedy 

John Fitzgerald Kennedy (Brookline, 29 de maio de 1917 — Dallas, 22 

de novembro de 1963) foi um político estadunidense que serviu 

como 35° presidente dos Estados Unidos (1961–1963) e é considerada uma 

das grandes personalidades do século XX. 

Ele era conhecido como John F. Kennedy ou Jack Kennedy por seus amigos 

e popularmente como JFK. Eleito em 1960, Kennedy se tornou o segundo 

mais jovem presidente de seu país, depois de Theodore Roosevelt. 

Ele foi Presidente de 1961 até seu assassinato em 1963. 

 

Abraham Lincoln  (Hodgenville, 12 de fevereiro de 1809 —

 Washington, 15 de abril de 1865) foi um político norte-

americano. 16° presidente dos Estados Unidos, posto que ocupou de 4 de 

março de1861 até seu assassinato em 15 de abril de 1865, Lincoln liderou o 

país de forma bem-sucedida durante sua maior crise interna, a Guerra Civil 

Americana, preservando a União e abolindo a escravidão, fortalecendo o 

governo nacional e modernizando a economia. Criado em uma família 

carente na fronteira oeste, Lincoln foi autodidata, se tornou um advogado, 

líder do Partido Whig, deputado estadual de Illinois durante os anos de 

1830, e membro da Câmara dos Representantes por um mandato durante a 

década de 1840. 

Assassinado na noite de 14 de abril no Teatro Ford (Henrique Fleiuss). 

(Fontes: Wikipédia) 
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Uma Nota da Ciência 

 

 

 
Marcos Eberlin, professor do Instituto de Química da 

Unicamp, 
e o americano Paul Nelson: eles defendem o fim 

do paradigma da Teoria Evolutiva. 
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Eles desafiam Darwin 

Cientistas brasileiros se aliam a um grupo de acadêmicos americanos e 
começam a defender nas universidades do País que a vida teria sido criada 
por uma mente inteligente 

Rodrigo Cardoso (rcardoso@istoe.com.br) 

   Toda vez que é instada a dissertar sobre o início do universo e da 

vida, a maioria da comunidade científica apoia-se nos princípios de 

Charles Darwin (1809–1882), o biólogo e naturalista inglês que 

explicou a origem da diversidade da vida na terra com a Teoria da 

Evolução. Para esses darwinianos, novas espécies de seres vivos 

surgem por meio de mudanças graduais, geradas pela descendência 

e guiadas pela seleção natural. Cresce no País, no entanto, um grupo 

de cientistas de currículos robustos dispostos a quebrar o paradigma 

da biologia evolutiva, defensores da Teoria do Design Inteligente 

(TDI). A vida, para eles, não se desenvolveu na Terra de forma 

natural, mas projetada por uma mente inteligente. “Conhecimentos 

científicos em bioquímica e biologia molecular cada vez mais 

apurados nos permitiram abrir a caixa preta chamada célula e 

enxergar nela um conjunto imenso de máquinas moleculares dotado 

de uma complexidade irredutível”, diz Marcos Eberlin, professor do 

Instituto de Química da Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp). “Não dá para pensar num motor desse tipo produzido por 

forças naturais. Foi decisão de uma inteligência que existe no 

universo.” Autor de mais de 650 artigos científicos com mais de dez 

mil citações e comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico, 

Eberlin é o porta-voz brasileiro da TDI, um movimento que nasceu 

http://www.istoe.com.br/assuntos/1_COMPORTAMENTO
http://www.istoe.com.br/reportagens/393404_ELES+DESAFIAM+DARWIN?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
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nos Estados Unidos no final dos anos 80. Por lá, há cerca de três mil 

adeptos, como químicos, bioquímicos, biólogos e físicos. Aqui, os 

seguidores ganharam corpo com a Sociedade Brasileira do Design 

Inteligente, constituída no mês passado. Com Eberlin na presidência 

e um comitê científico composto por alguns ex-darwinistas, a 

entidade recentemente deu vida ao 1º Congresso Brasileiro do 

Design Inteligente, em Campinas, no interior de São Paulo. 
 

POLÊMICA 

Marcos Eberlin, professor do Instituto de Química da Unicamp, 

e o americano Paul Nelson: eles defendem o fim 

do paradigma da Teoria Evolutiva 

   Ao final do ciclo de palestras, no domingo 16, que contou com a 
presença de cientistas do exterior, como o filósofo com 
especialização em biologia evolucionária Paul Nelson, entre os 370 
participantes, o número de membros da sociedade saltou de 220 
para 300. “Seremos 500 até o final do ano, mil até o ano que vem e 
cinco mil em cinco anos”, afirma o químico da Unicamp. “Não somos 
inimigos de Darwin, mas amigos da ciência. Queremos restabelecer a 
verdade científica”, diz ele, que é membro da Academia Brasileira de 
Ciências (ABC). Por enquanto, porém, eles têm causado controvérsia 
na comunidade científica. Para o especialista em genética evolutiva 
Diogo Meyer, a TDI tem credibilidade quase nula. “Eles não são da 
área para a qual pretendem contribuir. São químicos, pessoas que 
atuam na biologia molecular, bioquímica, e não trabalham com a 
evolução, diversidade biológica ou genética”, afirma ele, que é 
biólogo do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo 
(USP). “É como se eu, que trabalho com evolução, argumentasse 
contra as interpretações mais convencionais da Revolução Francesa.” 
 

   Para os darwinianos, a TDI é um movimento de criacionistas que 
tenta dar uma roupagem de teoria científica à fé deles. “A gente diz 
por que a evolução dá conta de explicar as estruturas complexas das 
moléculas celulares, mas quem está atacando uma ideia já vigente 
precisa arregaçar a manga e mostrar serviço, o que não ocorreu até 
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agora”, afirma Meyer. Evangélico batista, o químico Eberlin 
argumenta que tentam rotular o selo de religião na TDI para 
classificá-la como pseudociência. A universidade da qual ele é 
docente chegou a divulgar o Congresso sobre Design Inteligente em 
sua página no Facebook, mas, de acordo com Eberlin, sofreu pressão 
para remover o anúncio. A Unicamp explicou, por meio de sua 
assessoria, que após verificar que o evento não conta com 
participação institucional concluiu que não justifica a sua divulgação.  

   O porta-voz da TDI chama seus opositores de pitbulls de Darwin. 
Para eles, o químico, presidente da Sociedade Internacional de 
Espectrometria de Massas, é um charlatão. O docente, porém, 
continua aceitando convites para palestrar em universidades e 
explanar que fomos planejados e não gerados por processos naturais. 
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Dr. Robert Lanza Named One of TIME Magazine’s 100 

Most Influential People in the World. 
 

O que afirma uma das mais importantes 

mentes da Ciência contemporânea sobre a 
Reencarnação. 

http://www.robertlanzabiocentrism.com/dr-robert-lanza-named-one-of-time-magazines-100-most-influential-people-in-the-world/
http://www.robertlanzabiocentrism.com/dr-robert-lanza-named-one-of-time-magazines-100-most-influential-people-in-the-world/
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Cientistas comprovam a reencarnação humana 

 

   Desde que o mundo é mundo discutimos e tentamos descobrir o que 

existe além da morte. 

   Desta vez a ciência quântica explica e comprova que existe, sim, vida 
(não física) após a morte de qualquer ser humano. 

   Um livro intitulado “O biocentrismo: Como a vida e a consciência são as 

chaves para entender a natureza do Universo” causou frisson na Internet, 
porque continha uma noção de que a vida não acaba quando o corpo morre 
e que pode durar para sempre. O autor desta publicação o cientista Dr. 

Robert Lanza, eleito o terceiro mais importante cientista vivo pelo 
NY Times, não tem dúvidas de que isso é possível. 

Além do tempo e do espaço 

   Lanza é um especialista em medicina regenerativa e diretor científico 

da Advanced Cell Technology Company. No passado ficou conhecido por 
sua extensa pesquisa com células-tronco e também por várias experiências 

bem sucedidas sobre clonagem de espécies animais ameaçadas de extinção. 
Mas não há muito tempo, o cientista se envolveu com física, mecânica 
quântica e astrofísica.  

   Esta mistura explosiva deu à luz a nova teoria do biocentrismo que vem 

pregando desde então. O biocentrismo ensina que a vida e a consciência 
são fundamentais para o universo. 

   É a consciência que cria o universo material e não o contrário. 

Lanza aponta para a estrutura do próprio universo e diz que as leis, forças e 
constantes variações do universo parecem ser afinadas para a vida, ou seja, 

a inteligência que existia antes importa muito. Ele também afirma que o 
espaço e o tempo não são objetos ou coisas, mas sim ferramentas de nosso 
entendimento animal. Lanza diz que carregamos o espaço e o tempo em 
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torno de nós “como tartarugas”, o que significa que quando a casca sai, 

espaço e tempo ainda existem. 

   A teoria sugere que a morte da consciência simplesmente não existe. Ele 
só existe como um pensamento porque as pessoas se identificam com o seu 

corpo. Eles acreditam que o corpo vai morrer mais cedo ou mais tarde, 
pensando que a sua consciência vai desaparecer também. Se o corpo gera a 

consciência então a consciência morre quando o corpo morre. Mas se o 
corpo recebe a consciência da mesma forma que uma caixa de TV a cabo 
recebe sinais de satélite, então é claro que a consciência não termina com a 

morte do veículo físico. Na verdade, a consciência existe fora das restrições 
de tempo e espaço. Ela é capaz de estar em qualquer lugar: no corpo 

humano e no exterior de si mesmo. Em outras palavras é não-local, no 
mesmo sentido que os objetos quânticos são não-local. 

   Lanza também acredita que múltiplos universos podem existir 
simultaneamente. Em um universo o corpo pode estar morto e em outro 

continua a existir, absorvendo consciência que migraram para este 
universo. Isto significa que uma pessoa morta enquanto viaja através do 

mesmo túnel, acaba não no inferno ou no céu, mas em um mundo 
semelhante a ele ou ela que foi habitado, mas desta vez vivo. E assim por 
diante, infinitamente, quase como um efeito cósmico vida após a morte. 

Vários-mundos 

   Não são apenas meros mortais que querem viver para sempre, mas 
também alguns cientistas de renome têm a mesma opinião de Lanza. São 
os físicos e astrofísicos que tendem a concordar com a existência de 

mundos paralelos e que sugerem a possibilidade de múltiplos universos. 
Multiverso (multi-universo) é o conceito científico da teoria que eles 

defendem. Eles acreditam que não existem leis físicas que proibiriam 
a existência de mundos paralelos. 

   O primeiro a falar sobre isto foi o escritor de ficção científica HG Wells em 

1895 com o livro “The Door in the Wall“. Após 62 anos essa ideia foi 
desenvolvida pelo Dr. Hugh Everett em sua tese de pós-graduação na 
Universidade de Princeton. Basicamente postula que, em determinado 

momento o universo se divide em inúmeros casos semelhantes e no 
momento seguinte, esses universos “recém-nascidos” dividem-se de forma 

semelhante. Então em alguns desses mundos que podemos estar presentes, 
lendo este artigo em um universo e assistir TV em outro. 

   Na década de 1980, Andrei Linde, cientista do Instituto de Física da 
Lebedev, desenvolveu a teoria de múltiplos universos. Agora como 

professor da Universidade de Stanford, Linde explicou: “o espaço consiste 
em muitas esferas de insuflar que dão origem a esferas semelhantes, e 

aquelas, por sua vez, produzem esferas em números ainda maiores e assim 
por diante até o infinito. No universo eles são separados. Eles não estão 
cientes da existência do outro, mas eles representam partes de um mesmo 

universo físico. 
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   A física Laura Mersini Houghton, da Universidade da Carolina do Norte, 

com seus colegas argumentam: “as anomalias do fundo do cosmos existe 
devido ao fato de que o nosso universo é influenciado por outros universos 

existentes nas proximidades, e que buracos e falhas são um resultado 
direto de ataques contra nós por universos vizinhos. 

Alma 

   Assim, há abundância de lugares ou outros universos onde a nossa alma 

poderia migrar após a morte, de acordo com a teoria de neo biocentrismo. 

   Mas será que a alma existe? Existe alguma teoria científica da consciência 
que poderia acomodar tal afirmação? Segundo o Dr. Stuart Hameroff, uma 
experiência de quase morte acontece quando a informação quântica que 

habita o sistema nervoso deixa o corpo e se dissipa no universo. Ao 
contrário do que defendem os materialistas, Dr. Hameroff oferece uma 

explicação alternativa da consciência que pode, talvez, apelar para a mente 
científica racional e intuições pessoais. 

   A consciência reside, de acordo com Stuart e o físico britânico Sir Roger 

Penrose, nos microtúbulos das células cerebrais, que são os sítios primários 
de processamento quântico. Após a morte, esta informação é liberada de 
seu corpo, o que significa que a sua consciência vai com ele. Eles 

argumentaram que a nossa experiência da consciência é o resultado de 
efeitos da gravidade quântica nesses microtúbulos, uma teoria que eles 

batizaram Redução Objetiva Orquestrada. 

   Consciência ou pelo menos proto-consciência, é teorizada por eles para 
ser uma propriedade fundamental do universo, presente até mesmo no 
primeiro momento do universo durante o Big Bang. “Em uma dessas 

experiências conscientes, comprova-se que o proto-esquema é uma 
propriedade básica da realidade física acessível a um processo quântico 

associado com atividade cerebral.” Nossas almas estão de fato construídas 
a partir da própria estrutura do universo e pode ter existido desde o início 

dos tempos. Nossos cérebros são apenas receptores e amplificadores para a 
proto-consciência, que é intrínseca ao tecido do espaço-tempo. Então, há 
realmente uma parte de sua consciência que é não material e vai viver após 

a morte de seu corpo físico. 

   O Dr. Hameroff disse ao Canal Science, através do 
documentário Wormhole: “Vamos dizer que o coração pare de bater, o 

sangue pare de fluir e os microtúbulos percam seu estado quântico. A 
informação quântica dentro dos microtúbulos não é destruída, não pode ser 
destruída, ela só distribui e se dissipa com o universo como um todo”; 

Robert Lanza acrescenta aqui que não só existe em um único universo, ela 
existe, talvez, em outro universo. 

   Se o paciente é ressuscitado, esta informação quântica pode voltar para 

os microtúbulos e o paciente diz: “Eu tive uma experiência de quase 
morte”. 
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   Ele acrescenta: “Se ele não reviveu e o paciente morre, é possível que 

esta informação quântica possa existir fora do corpo, talvez 
indefinidamente, como uma alma.” 

   Esta conta de consciência quântica explica coisas como experiências de 

quase morte, projeção astral, experiências fora do corpo e até mesmo 
a reencarnação sem a necessidade de recorrer à ideologia religiosa. A 

energia de sua consciência potencialmente é reciclada de volta em um 
corpo diferente em algum momento, e nesse meio tempo ela existe fora do 
corpo físico em algum outro nível de realidade e, possivelmente, em outro 

universo. 

*** Artigo publicado originalmente em inglês no site SPIRIT SCIENCE AND METAPHYSICS: 

http://www.spiritscienceandmetaphysics.com/scientists-claim-that-quantum-theory-proves-

consciousness-moves-to-another-universe-at-death/ 

Sources: 

http://www.learning-mind.com/quantum-theory-proves-that-consciousness-moves-to-

another-universe-after-death/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Biocentric_universe 

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2225190/Can-quantum-physics-explain-

bizarre-experiences-patients-brought-brink-death.html#axzz2JyudSqhB 

http://www.news.com.au/news/quantum-scientists-offer-proof-soul-exists/story-fnenjnc3-

1226507686757 

http://www.psychologytoday.com/blog/biocentrism/201112/does-the-soul-exist-evidence-

says-yes 

http://www.hameroff.com/penrose-hameroff/fundamentality.html  

 

 

 

- See more at: http://www.spiritscienceandmetaphysics.com/scientists-claim-that-quantum-
theory-proves-consciousness-moves-to-another-universe-at-death/#sthash.vud5MxLe.dpuf  

http://www.duniverso.com.br/cientistas-comprovam-reencarnacao-humana/
http://www.spiritscienceandmetaphysics.com/scientists-claim-that-quantum-theory-proves-consciousness-moves-to-another-universe-at-death/
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2225190/Can-quantum-physics-explain-bizarre-experiences-patients-brought-brink-death.html#axzz2JyudSqhB
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2225190/Can-quantum-physics-explain-bizarre-experiences-patients-brought-brink-death.html#axzz2JyudSqhB
http://www.news.com.au/news/quantum-scientists-offer-proof-soul-exists/story-fnenjnc3-1226507686757
http://www.news.com.au/news/quantum-scientists-offer-proof-soul-exists/story-fnenjnc3-1226507686757
http://www.psychologytoday.com/blog/biocentrism/201112/does-the-soul-exist-evidence-says-yes
http://www.psychologytoday.com/blog/biocentrism/201112/does-the-soul-exist-evidence-says-yes
http://www.hameroff.com/penrose-hameroff/fundamentality.html
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Maria, Mãe de Jesus 
    
   Maria (hebraico: ִמְריָם, Miriam; aramaico: Maryām; árabe: مريم, Maryam; grego 
koiné: Μαριας ou Μαριαμ,5 ), também conhecida como Maria de Nazaré, é a 
mulher israelita 6 de Nazaré, identificada no Novo Testamento e no Alcorão como a 
mãe de Jesus através da intervenção divina (Mateus 1:16-25, Lucas 1:26-56, Lucas 
2:1-7). Jesus é visto como o messias — o Cristo — em ambas as tradições, dando 
origem ao nome comum de Jesus Cristo. Maria teria vivido na Galileia no final do 
século 1 a.C. e início do século 1 d.C., é considerada pelos cristãos como a primeira 
adepta ao cristianismo. (Fonte: Wikipédia). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_hebraica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aramaico
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_%C3%A1rabe
http://pt.wikipedia.org/wiki/Koin%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/Koin%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maria_%28m%C3%A3e_de_Jesus%29#cite_note-5
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tribos_de_Israel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maria_%28m%C3%A3e_de_Jesus%29#cite_note-6
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nazar%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/Novo_Testamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alcor%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jesus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anuncia%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikisource.org/wiki/Tradu%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_da_B%C3%ADblia/Mateus/I#1:16
http://pt.wikisource.org/wiki/Tradu%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_da_B%C3%ADblia/Lucas/I#1:26
http://pt.wikisource.org/wiki/Tradu%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_da_B%C3%ADblia/Lucas/II#2:1
http://pt.wikisource.org/wiki/Tradu%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_da_B%C3%ADblia/Lucas/II#2:1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Messias
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cristo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jesus_Cristo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Galileia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
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   Rogativa a um Filho 

   

 

Meu Filho Amado! 

Desde os confins dos Infernos, por onde ando dia e 

noite, em busca incessante por aqueles que tremem 

de frio e fome, desesperados pelo alimento 

inconfundível do Teu misericordioso amor, tenho 

pensado muito no pesadelo e no tormento de todos 

os filhos ingratos de Deus que lhe conhecem os 

passos sublimes, mas ainda havidos pelos prazeres 

da vida profundamente animalizada encontram-se 

sem forças morais para Lhe suportar, ó minha doce 

Criança de Luz, as claridades excelsas do Amor 

Supremo e Celestial com o qual tem regado as 

almas dos aflitos e atormentados da Humanidade 

pelo néctar abençoado do Caminho, da Verdade e 

da Vida Eterna, como vem acontecendo no decorrer 

dos milênios e das eras sem conta na economia do 

tempo dos Homens terrenos. 

Neste dia maravilhoso de graça e alegrias singelas 

diante dos pequeninos do mundo, que transitam 

pelas correntezas incertas da reencarnação 

humana, rogo a sua paixão e a sua incomparável 
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ternura para os que ainda se encontram torturados 

pelos desejos inferiores da própria índole, e para os 

acorrentados às cadeias férreas dos interesses 

meramente materiais, todos estes, 

lamentavelmente, desprovidos de bom senso e 

razão, lucidez e compreensão necessárias para que 

possam, em definitivo, alçarem o vôo bem-

aventurado na direção da Vida Mais Alta. 

Que no dia de hoje, Dia Eterno das Crianças, 

possamos efetuar Contigo, meu doce e amado Anjo 

Formoso de Caridade, aquele retorno necessário ao 

Mundo Encantado da Criança, a partir da nossa 

própria renovação e melhoria intima, 

agregando, desde já, as colônias perfumadas da 

Imortalidade em Deus dentro de nossos próprios 

corações. 

Que a paz seja sempre Contigo! Meu Filho e meu 

Eterno Amor. 

- Maria 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 12 de outubro de 2014) 

   Nota do médium: Somente graças à intervenção 

amorosa de nossos Benfeitores Espirituais, tivemos as 

condições emocionais, mais ou menos, necessárias para 

reter na retina de nosso coração muito imperfeito e de 

nossa alma profundamente atrasada, a palavra da 

Divina Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, já que ao 

percebermos a sua intenção maravilhosa de psicografar 

por nosso intermédio nos abatemos ao máximo em 

decorrência de sua profunda afetividade e incomparável 

ternura Angelical. 
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   Não temos palavras que possam expressar todo o 

sentimento de bondade e de misericórdia que vibra na 

Alma doce e meiga de Nossa Senhora Mãe 

Santíssima. 

Uma palavrinha a mais! 

   Com o decorrer dos anos, desde que eu psicografei a 

mensagem acima, ela vem me oferecendo a caridade 

de sua sublime presença astral, visto que ela, também, 

faz parte da plêiade de Entidades Luminosas que 

comandam a Equipe da Verdade. 
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O Cristo Consolador 

   
Diante das sombras intensas do mundo material, 

procuremos fomentar a concórdia e a paz, a luz e 

o amor intenso de Deus, meu Pai, nos corações de 

cada criatura, para que livres das algemas 

tenebrosas da morte espiritual possam todos, de 

uma vez por todas, se redimir de todos os males 

perpetrados nas existências que já se foram, 

conscientes de que nada se perde no decorrer de 

vossas vidas sucessivas, a não ser os quadros 

tétricos do mal e do desespero que, 

invariavelmente, no decorrer do tempo, tem 

conduzido os filhos de meu rebanho às trevas do 

sofrimento e da tristeza. 
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Confiemos! Ao meu lado todo fardo é leve e toda 

luta se torna suave.   

– Jesus 

(Salvador/BA, 05 de outubro de 2014) 

   Nota do médium: A Mensagem Espiritual acima foi ditada 

espontaneamente por Nosso Senhor Jesus Cristo, porém o Seu 

divino nome foi grafado pelo Espírito de Verdade, quando 

sequer imaginávamos que isso poderia ocorrer conosco, já que 

apesar de me sentir verdadeiramente apaixonado pela figura 

magnífica de Nosso Mestre e Salvador, jamais nos sentimos em 

condições de realizar tal feito, já que por muito compreender a 

sublimidade de Seu pensamento não nos atreveríamos a tanto, 

sem que, Ele próprio, como em verdade O fez, nos conduzindo 

generosamente e amorosamente para o computador e Lhe 

captasse as palavras santificadas em forma de alerta e afeição, 

convite ao serviço construtivo e a renovação de nossos Espíritos 

pela prática da Verdadeira Caridade, expressada na luta diária e 

sem tréguas na perda de nossas más inclinações. 

   Temos a completa confiança nos Poderes Divinos que nos 

tutela os passos neste mundo, por isso não detemos qualquer 

resquício de dúvida acerca da Autenticidade Moral da Sua 

Assinatura, entretanto fica o nosso convite para que cada leitor 

faça a sua reflexão e emita, segundo o seu entendimento e a 

sua compreensão Cristã, o parecer que achar mais adequado. 

   E hoje, dia 09 de outubro de 2014, quando eu escrevi e 

adicionei esta pequena e muito singela nota explicativa ao 

presente livro mediúnico, aconteceu algo de surpreendente.   
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   O meu serviço de internet residencial (“via cabo”) estava 

travado e completamente fora do ar (sem qualquer sinal na 

minha máquina, inclusive no sistema interno do notebook 

ligado à rede geral de serviço), porém desde a manhã de hoje, 

por volta de 6hs00min eu mantenho contato pela rede de 

Facebook com a querida Rosí Portilho, que se encontra em 

Porto Alegre.  

   Como compreender isto? 

   Um milagre, na certa. 

   Mais uma vez, e sempre, fica o nosso convite para que 

estudemos Allan Kardec e Francisco Cândido Xavier. 
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“Jesus lhe diz: Eu sou o Caminho, e a Verdade, e a Vida. 

Ninguém vem ao Pai senão por mim.” 

(João 14:6) 

“FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO” 
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Chico Xavier e Allan Kardec                            
Duas almas. Um único Espírito! 
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E A Vida Continua... 

 

A Reencarnação (Matematicamente) 

Programada da Família Real de 

França pode ser apreciada nos 

volumes # 1, 2 & 3 desta Série de Luz 

pelos Espíritos: 

André Luiz, Hernani G. Andrade & 

Canuto de Abreu,  

com Diversos Espíritos. 

 

_________________ 

Pedimos encarecidamente o perdão do leitor amigo por qualquer 

falha de nivelamento das páginas ou de gramática, mas como eu não 

tenho especialização e nem mesmo grandes conhecimentos de 

editoração eletrônica quanto de língua portuguesa fico, aqui, devendo 

qualquer falha de nossa parte, rogando de todos os irmãos 

compreensão e tolerância pelas minhas limitações, deixando a cada 

um o nosso próprio coração no conteúdo da obra original:                                  

“São Luis IX” (EM 3 VOLUMES). 

Vivaldo P. S. Filho                                                                

(Salvador/BA, 15 de outubro de 2019)                        

_________________ 

- 1ª. versão: 03/03/2015 (backups originais preservados & guardados). 

- Revisão visual & ampliação: 09-15/10/2019 (arquivo disponível no nosso Site Espírita), sem 
qualquer prejuízo para a obra original. 
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A COLEÇÃO COMPLETA DA OBRA MEDIÚNICA DE                     

VIVALDO P. S. FILHO – POR ESPÍRITOS DIVERSOS! 

   

________________ 

   OS MAIS DE CEM (100) LIVROS MEDIÚNICOS (INÉDITOS), 

PSICOGRAFADOS PELO MÉDIUM VIVALDO P. S. FILHO, SE 

ENCONTRAM DISPONÍVEIS (INTEIRAMENTE "GRÁTIS") PARA 

TODOS OS COMPANHEIROS ESPÍRITAS, ESTUDANTES E 

PESQUISADORES SOBRE ESPIRITUALISMO, ESPIRITISMO E 

ESPIRITUALIDADE, E DEMAIS INTERESSADOS!!! 

   Quem desejar receber acessar ou baixar os "arquivos" (em formato 

PDF) dos livros mediúnicos de Vivaldo P. S. Filho, sem qualquer 

despesa financeira por parte do interessado, basta acessar a 

nossa Home Page:  

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

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

 

ISTO MESMO: COMPLETAMENTE GRÁTIS! 

http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus
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AJUDA! E (Com Certeza) o Céu te Ajudará 

 
Segregado no mundo, o homem chora e geme. 

E os Partidários da alegria e da felicidade com Jesus Cristo, os Espíritos 

da Luz, vertem do Mais Alto o cântico perfeito de Amor e Instrução 

mediante a sagrada atribuição da Mediunidade, na intenção de um dia, 

não muito distante, ouvirem das Alturas as vozes harmônicas dos Bem-

Aventurados da Terra, que souberam converter as suas dúvidas e 

vacilações em ofertas generosas de bondade para todos. 

A luta continua. E a Reencarnação é a porta de nossa salvação! 

Martin Luther King Jr (Espírito)                                                        

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                             

(Salvador/BA, 07 de fevereiro de 2015, às 13hs00min)  



     Livro # 8: “SÃO LUIS IX – Vol. 3” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
241 

Ed. e-book:  
2015. 

MENSAGENS ESPÍRITAS 

 

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. 

São Luis IX – O Apóstolo Espiritual da Codificação Espírita – Vol. 3 
By André Luiz, Hernani G. Andrade & Canuto de Abreu 

(Salvador/BA – 1ª. versão: 03/2015) 

Revista: 09-15/10/2019. 


