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A PARTIR DA INCOMPARÁVEL                                 

OBRA DE FRANCISCO C. XAVIER!         

________ Com a 2ª. Parte da Entrevista Inédita ________ 

Um Estudo sobre as Leis Morais da Vida sob                

a ótica da Mediunidade com Jesus Cristo. 
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______________________  

    As imagens e os pequenos extratos apresentados em nossos trabalhos espirituais (e-

books: PDF) foram capturados em fontes diversas da Internet e em obras da literatura 

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

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

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

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

financeiro. 

 

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

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

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

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

P. S. Filho, to gauge financial profit.                                                         
 

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

______________________  

 

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

P – Como se explica a existência de espíritas 
que negam a reencarnação? 

 

R- Cremos seja a ocorrência devida a 

reflexões superficiais, em torno do assunto, 

mas, na essência, a reencarnação é como a 

Verdade que brilha para todos, despertando 

as consciências, uma por uma, na medida do 

amadurecimento que venham a apresentar. 
 

 

(Extrato do Livro: "Chico Xavier - entrevistas", Esp. 

Emmanuel, por Chico Xavier, q. 48, à pág. 86: ENCONTRO 

FRATERNO, CRENÇA NA REENCARNAÇÃO – 9ª. Edição –             

pela Editora IDE, setembro/2005).                                                       
O destaque é nosso. 

________________ 



                     Livro # 20: “Um Novo Amanhecer – Vol. 2” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 4 

Ed e-book: 
2016-21 

Os Diretores Espirituais                                                              
do Médium Vivaldo P. S. Filho 

 

Veneranda (Santa Isabel de Aragão) 

Francisco Cândido Xavier 

Elizabeth d´Espérance 

Adolfo Bezerra de Menezes 

André Luiz (pseudônimo do Dr. Carlos Chagas) 

Cárita (pseudônimo de Santa Irene de Atenas) 

São Paulo (Apóstolo) 

Erasto (no lugar de Emmanuel) 

Santa Clara de Assis 

____________ 
 

 

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

 
 

"MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS - 

Relatos de um Médium Espírita" 

_______________________ 
 

Capa Revista em 15/03/2018, embora mantendo na                        
integralidade o mesmo conteúdo do livro original que levou                           

cerca de 16-17 anos para ser concluído. (166 pág.) 

_______________________ 
 

PREFÁCIO – Pelo Médium Carlos A. Baccelli 
 

MEDIUNIDADE ENTRE OS DOIS MUNDOS 
 

No campo da mediunidade, cada médium com sua 

condição receptiva, quanto cada espírito com a sua 

capacidade transmissora. 



                     Livro # 20: “Um Novo Amanhecer – Vol. 2” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 6 

Ed e-book: 
2016-21 

Assim, a bem dizer, a mediunidade é uma tarefa 

que se articula entre os Dois Mundos, na qual 

espírito e médium se complementam, por serem 

interdependentes. 

A obrigação de estudar e de conhecer compete 

tanto ao médium quanto ao espírito, pois um não 

pode, de maneira absoluta, suprir a deficiência do 

outro. 

Neste livro, que devemos ao esforço sincero do 

confrade Vivaldo, devotado seareiro da Doutrina 

Espírita, nos deparamos com inúmeras informações 

hauridas em outras fontes e experiências por ele 

mesmo vivenciadas no cotidiano de seus labores 

mediúnicos com Jesus. 

Temos certeza de que esta obra será de grande 

utilidade para todos os estudiosos do tema em 

pauta – Mediunidade –, descortinando novos 

horizontes à compreensão de muitos. 

Conforme temos dito noutras oportunidades, se o 

Espiritismo carece de ser estudado como Ciência do 

Espírito que é, a Mediunidade precisa igualmente 

ser estudada como sendo um de seus ramos mais 

importantes de especialização. 

É que, nos tempos atuais, o Mundo Espiritual está a 

requisitar, cada vez mais, a participação consciente 

e responsável do medianeiro no intercâmbio entre 

os Dois Planos da Vida. 

Sobretudo, permanece-se na expectativa de que o 

médium espírita continue fiel ao “dai de graça o que 

de graça recebestes”, pois tanto o conhecimento do 

Espiritismo quanto o exercício da mediunidade não 

fazem qualquer sentido, sem que se volte para 

nossa necessidade inadiável de renovação íntima. 

_______________________ 
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Nota explicativa por Vivaldo P. S. Filho: 

Este comentário trata-se do "Prefácio" da nossa 

primeira obra mediúnica, "MEDIUNIDADE EM DOIS 

MUNDOS/AMOR, SEXO E OS VARIADOS ASPECTOS 

MULTIDIMENSIONAIS NO PROCESSO DE CURA – 
Relatos de um Médium Espírita", Organizado pelos 

Espíritos de Elizabeth d´Espérance, Francisco Cândido 

Xavier & Adolfo Bezerra de Menezes, prefácio este 

assinado pelo eminente médico e benfeitor 

desencarnado (cirurgião-dentista) Dr. Odilon 

Fernandes, em 23 de março de 2009, durante reunião 

íntima nas dependências do "Lar Espírita Pedro e 

Paulo", em Uberaba/Minas Gerais, companheiro das 

lides espíritas com enorme serviço prestado à causa do 

Consolador Prometido nas terras do Cruzeiro. 

Atualmente, o Espírito Odilon Fernandes, trata-se de 

um valoroso Instrutor da Vida Maior especialista em 

Mediunidade e na Vida Espiritual e autor de várias 

obras de alto valor doutrinário sobre estes temas, com 

a primeira delas pela lavra mediúnica de Baccelli 

("Mediunidade e Doutrina", IDE - Instituto de 

Difusão Espírita, 1990, Araras/SP), prefaciada pelo 
Espírito EMMANUEL, em psicografia do grande e 

inesquecível médium mineiro Francisco Cândido Xavier. 

Quanto ao médium Dr. Carlos A. Baccelli, atualmente 

tem ele mais de 130 livros publicados, dentre os quais: 

10 em parceria psicográfica com Chico Xavier, e 

os demais: de sua própria autoria mediúnica e de 
pesquisa. Com vivência pessoal de longos 25 anos com 

o Chico, o Baccelli atualmente é considerado um                 

dos maiores biógrafos no Brasil do                                 

Apóstolo da Mediunidade. 

_______________________ 

Para acessar (inteiramente GRÁTIS!!) este livro digital (PDF), 

basta que o interessado vá diretamente para o específico link: 

http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jes…/bio 

http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus/bio?fbclid=IwAR2_Ss8Rk73jw7-pyHjclL5WLXxKQuASeTKJ1qf5gU49nfH6iEVWAIGdcNs
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Allan Kardec e sua reencarnação futura como Chico Xavier. 

    

São Luis IX e sua reencarnação futura como Vivaldo P. S. Filho. 
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 ______ **** ______ 

O Presidente Espiritual da                                                     

‘Sociedade Espírita de Paris’,                    

ao tempo da Codificação Espírita com 

Allan Kardec, no século XIX.  

    

Uma das encarnações passadas do médium baiano Vivaldo P. S. Filho, 

nascido e hoje vivendo em Salvador, Bahia, Brasil. 

__ São Luis IX (9)__                                         

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

______****______   
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Um Novo Amanhecer             
_________ V  o   l  u  m  e  #  2 _________ 

Obra de André Luiz 

Apresentando também Entrevista Inédita com o 
Espírito de                                                   

Elizabeth d´Espérance 

Pelo Médium                                                          

Vivaldo P. S. Filho                                              
(A reencarnação atual de )                   

______________ 

 

O lema de Vivaldo P. S. Filho é o mesmo do Espírito da Verdade:                                                      
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Carmem Miranda & Tarcísio Meira. 

As imagens, quanto os pequenos extratos, apresentadas neste 

trabalho espiritual:                                                                             

“Um Novo Amanhecer – Vol. 2”, foram capturadas 

em fontes diversas da Internet e em obras da literatura espiritualista. 
Por isso, rogamos aos detentores de seus direitos autorais levarem 

em consideração que todo o nosso esforço aqui é, unicamente, de 
utilidade pública, por força da Caridade, por conta do sentimento de 

solidariedade e fraternidade, desprovido também de qualquer 

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

 

1a versão: 04/2016 by Vivaldo P. S. Filho 

2ª. VERSÃO REVISTA & AMPLIADA EM 08/2021. 

   Este Livro, que tem a bela Autoria Espiritual de André 

Luiz & Espíritos Amigos, vem complementar as obras 

anteriores da lavra mediúnica de Vivaldo P. S. Filho que 

fazem referência à atual Missão do Espírito de São Luis IX 
(já reencarnado no Brasil), que à época da Codificação foi 
o Presidente Espiritual da “Sociedade Espírita de Paris”, 
orientando de mais perto os Serviços de Allan Kardec junto 
à Falange da Verdade.  
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______________ 
 

NOTA ESPECIAL DO MÉDIUM: 
 

   Segundo os dados (virtuais) que produzimos à época 

sobre esta específica obra (# 20), a sua publicação em 

nosso se deu no mês 04/2016, porém 

temos o backup (original), deste Livro (20), que foi 

preservado em arquivo Word para uma possível 

conferência histórica e/ou doutrinária com data de 

09/09/2016, sendo que para o backup em PDF, existe 

em nosso acervo digital um também com a data de 

28/04/2016 & 20/11/2016, que de qualquer maneira 

também poderão servir para uma conferência histórica 

e/ou doutrinária, caso seja do interesse de algum 

pesquisador. 
 

    
 

As capas: da 1ª. versão, de 04/2016 & da 2ª. versão, de 08/2021. 
 

   Aqui, vamos fazendo a sua Revisão & Ampliação, 

segundo este backup opcional de 09/2016!! 
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EM COMEMORAÇÃO DOS                                 

164 ANOS DO ESPIRITISMO                           

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

 

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

Espíritos em 1857. 

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

trabalho precisa continuar”... E dentro desse ritmo 

continuado de serviço empolgante e trabalho renovador, 
os nossos Benfeitores da Vida Maior dão continuidade à 

obra deles mesmos, que não pode ter solução de 

continuidade!... 
    
 

 Quem desejar reproduzir partes de meus livros 

mediúnicos, poderão o fazer sem impedimento 

algum, apenas solicitamos a generosidade de citar a 

nossa específica obra como a fonte de consulta. 
 

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

 

   Rogamos aos nossos amigos leitores que queiram nos 

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

fazer o melhor de minhas forças. 
 

 

   
 

Estudem o Livro # 4: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS”. 

 
    

   Os nossos Amigos Espirituais, por mais que sejam zelosos 
e atentos conosco, não substituem a cooperação dos 
especialistas encarnados da língua portuguesa, que, 
infelizmente, não encontramos ainda para a realização de 
uma revisão considerável de nossa humilde e modesta  obra 
psicográfica. 
______________ 
 

   Sempre que possível vamos nós mesmos relendo os 
nossos livros, e, dentro de nossas possibilidades muito 

singelas, vamos procurando corrigir os erros neles e em 
outras (futuras) obras, com isso tentando dar aos nossos 
queridos leitores o máximo de agradabilidade em suas 
leituras, retribuindo em nosso máximo todo o carinho que 
temos recebido por meio de singelas manifestações de 
apreço e respeito ao nosso serviço mediúnico...  
 

   Uma das coisas que mais me agrada é ver a alegria por 
parte dos nossos amigos espalhados pelo Brasil, que, por 
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meio da Internet, estão a nos ofertar o próprio coração 

com palavras de incentivo, quando, de minha parte, peço 
que me mantenham em suas preces a Jesus, visto que a 
tarefa de qualquer medianeiro, pelo menos nos arraiais do 
Espiritismo, quando ele se despoja por completo dos 
interesses mercadológicos, sempre em contrário caminho 
aos interesses de Jesus Cristo para com a tarefa da 
Cristandade, todo trabalho na mediunidade orientada em 
Allan Kardec e Francisco Cândido Xavier deverá ser 
invariavelmente “gratuita”. 
 

 
                                               

   Meus irmãos de caminhada! Esta é uma regra que deve 

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

, pois não há como 

compreender, e nem tão pouco aceitar, que uma pessoa que 
se diga em pleno labor mediúnico, seja qual for a sua 
especialidade, venha a aceitar dinheiro ou bens para si 
mesmo, enfim, em sua tarefa, sob qualquer alegação, como 
se as coisas sagradas do Mais Alto estivessem à disposição 

das criaturas simplórias da Terra quando se diz respeito ao 
nosso serviço junto aos Seres Celestiais. 

_______________ 
    

   Neste aspecto, observemos a vida de Chico Xavier. (Chico 
Xavier Responde, Carlos A. Baccelli, 1ª. edição, págs. 35 
& 36, Editora LEEPP, Uberaba-MG, do ano de 2007). 
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“É provável que muito em breve vocês lerão trabalhos meus 

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

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

 

– Neio Lúcio 
 

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

 

O Médico-Amigo de Chico Xavier! 

  

Prezado amigo Vivaldo, 

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

leitores” que estão trabalhando nas Universidades. Dentre 

muitas delas como, por exemplo, a USP; na de Juiz de Fora 

e a de Minas Gerais, existem grupos estudando a 

Espiritualidade À LUZ DA MEDICINA...  

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

se levantarão contra o seu livro por nele existirem obras 

polêmicas, que alguns irmãos “ainda não devidamente 

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

– ELIAS BARBOSA                                                  

(Comentário antes de sua desencarnação prematura,                                                   

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

Extrato do Livro # 1: “MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS”,                                                  

por Vivaldo P. S. Filho. (Obra digital, em PDF, com 166 págs.). 
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___________ 

A NOVA CIÊNCIA DA “NUMEROLOGIA ESPÍRITA” 

APREGOA NÃO APENAS A OBSERVAÇÃO FRIA E PURA 

DOS NÚMEROS E DOS CÁLCULOS NA DECIFRAÇÃO 

DOS “SINAIS” & “CÓDIGOS” SECRETOS DE DEUS: 

INSERIDOS NA BÍBLIA SAGRADA E NA LITERATURA 

ESPÍRITA DE ALLAN KARDEC E FRANCISCO C. 

XAVIER, PARTICULARMENTE, MAS UMA 

RACIONALIDADE TODA ESPIRITUAL, QUE ENVOLVE 

SENSIBILIDADE E SENTIMENTO, MORAL E ÉTICA, 

RELIGIÃO E RELIGIOSIDADE, QUE SÃO AS 

FERRAMENTAS IDEAIS PARA QUE POSSAMOS AFERIR A 

AUTENTICIDADE DOS FENÔMENOS DA REENCARNAÇÃO 

PROGRAMADA & “MÚLTIPLA”, PELOS PROCESSOS 

NATURAIS DA LÓGICA E DA SABEDORIA, DO 

CONHECIMENTO E DA EDUCAÇÃO, SEMPRE FRUTOS DE 

UMA MENTALIDADE SADIA, DE UM CORAÇÃO PURO,                 

E DE UMA ALMA CARIDOSA.  

     

A Equipe da Verdade                           
Vivaldo P. S. Filho (médium)                                        

(Salvador/BA, 24 de julho de 2015)                                   

___________ 
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“Dá-se o mesmo com a questão que nos ocupa, 

cujas diversas partes foram tratadas 

separadamente, depois coligidas num corpo 

metódico, quando puderam ser reunidos 

materiais suficientes. Esta parte da ciência 

espírita mostra desde já que não é uma 

concepção sistemática individual, de um homem 

ou de um Espírito, mas produto de múltiplas 

observações, que tiram sua autoridade da 

concordância existente entre elas.” 

   

–  

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

1866, Introdução ao estudo dos fluidos espirituais, 

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

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

Médium Vivaldo P. S. Filho 

 

Vivaldo Filho concedendo uma entrevista à conceituada jornalista 

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

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

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

   O Espírito Allan Kardec, que é o nosso mais 

graduado Benfeitor Espiritual – muito embora ele tenha 

preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica como 

Chico Xavier, às vezes, e segundo as circunstâncias 

psíquicas que envolvem cada comunicado, ou seja, a 

depender da natureza mental e emocional do diálogo, faz 

questão de se fazer perceber com a personalidade marcante 

do grande Codificador do Espiritismo, o que naturalmente 

me deixa completamente envolvido pela emoção e pela 

sensibilidade de sua presença sempre segura, sóbria e 



                     Livro # 20: “Um Novo Amanhecer – Vol. 2” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 21 

Ed e-book: 
2016-21 

sábia, embora muito simples e muito amável!) –, nos orienta 

que o caráter de “novo”, aqui apresentado pela nossa 

Nova Ciência da “Numerologia Espírita”, se 

constitui tão somente de um simbólico apêndice, um detalhe 

mesmo, devotado ao interesse de expressar uma 

vestimenta nova, ou antes, uma roupagem atual, e 

específica, da já conhecidíssima “Numerologia”, 

reconhecendo ele o caráter muito particular, quanto muito 

valoroso, desta emblemática Ciência dos Números, que 

acreditamos, tanto eu mesmo quanto os meus amorosos 

Amigos Espirituais, ser um belo veículo de averiguação das 

ainda Desconhecidas e Grandes Verdades da Criação 

Universal, dentro das suas disciplinas particulares e 

especializadas. 

 

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

Especial do Médium 

   

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

e atuantes Benfeitores Espirituais da Vida Maior, embora ele 

tenha preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica 

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

circunstâncias psíquicas que envolvem o comunicado, ou seja, 

a natureza mental e emocional do diálogo que vamos mantendo, 

quanto doutrinária, faz questão de se fazer perceber com a 

personalidade do grande filósofo grego Pitágoras, o Pai da 

Numerologia, COM A INTENÇÃO DE NOS ILUSTRAR 

ACERCA DAS INÚMERAS POSSIBILIDADES DO PSIQUÍSMO 

HUMANO-ESPIRITUAL, DANDO-NOS A CERTEZA DE QUE 

OS NOSSO ESPÍRITO, ESTEJAMOS ENCARNADO OU 

DESENCARNADO, EM DETERMINADAS CIRCUNSTÂNCIAS 

E SITUAÇÕES, POSITIVAMENTE, PODEM ACESSAR O SEU 

PASSADO PRÓXIMO OU MESMO MUITO REMOTO, MESMO 

QUE ESTE PASSADO REMONTE AOS MILÊNIOS DO TEMPO 

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

intelectualizados, mas embrutecidos pela maldade, mesmo que 

temporária seja essa maldade, também tem como acessar as 

suas ou mesmo as nossas INÚMERAS memórias pregressas, 

quando, neste caso particular, procuram devassar determinados 

conhecimentos arquivados e mantidos de maneira quase 

mecânica em determinadas regiões do nosso corpo caloso que 

tenhamos assimilado no tramite natural de nossa evolução 

intelectual, levando em consideração que muitas fraquezas 

morais e emocionais que aparentemente já foram esquecidas 

por nós também possam ser de seus interesses, imediatos ou 

não, E REAFIRMA-NOS QUE O CARATER DE  “NOVO”, agora 

apresentado pela Nova Ciência da “Numerologia 

Espírita”, segue apenas o ritmo natural da Evolução do 

Conhecimento, que está sempre sujeito a novas interpretações 

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

sem que haja a absoluta necessidade de lhe reformular os 

conceitos básicos. 

 

   Neste nosso caso, apenas apresentamos uma roupagem 

atual, num competente corpo de Doutrina Decifratória, da 

eficiente Numerologia de Pitágoras, reconhecendo, ele, o 

caráter muito particular, quanto muito valoroso, desta Ciência 

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

do grande Instrutor EMMANUEL, pela psicografia de Chico 

Xavier, em: “O CONSOLADOR” (Editora da FEB), perguntas 140, 

141 e, em particular, a de 142, quando responde o benfeitor:  

 ___________ 

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

grifos são nossos). 
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   Vejamos o seguinte extrato que pinçamos de nossa quarta 

obra mediúnica: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – A Revelação do 

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

apresentamos uma importantíssima opinião do grande 

médium Chico Xavier sobre o tema da Numerologia: 

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

Reencarnação Programada, ou seja, aquela seguindo 

princípios de origem Superior, atentem para a importância do 

extrato que retiramos da obra “Chico Xavier: encontros no 

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

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

traz uma verdadeira pérola de Emmanuel (por Chico Xavier) 

para uma melhor compreensão de nossos apontamentos à luz 

da Espiritualidade, que ora nos assiste e transmitem-nos as 

informações acima, lembrando ainda que o extrato a seguir foi 

encontrado dias após a elaboração do texto acima. Vejamos: 

P – Pessoalmente, e por experiência própria, acredito na 

influência dos números na vida das pessoas, ou da 

comunidade. A Bíblia contém citação freqüente de certos 

números, por exemplo: a criação do mundo em 7 dias, o sonho 

de José com as 7 vacas magras e 7 gordas, o perdão deve ser 

dado setenta vezes sete, o Apocalipse cita o número 7 

dezessete vezes, etc. Até que ponto se pode crer na presença 

dos números em nossas vidas? R – A numerologia deve trazer 

em si um mundo vasto de significações, que demanda estudos 

adequados com a supervisão de especialistas do assunto. Não 

disponho de elementos para confirmar ou negar as assertivas 

das autoridades que se manifestam nessa área de 

investigações espiritualistas. Guardo, porém, a convicção de 

que, em nosso renascimento já trazemos, por inspiração dos 

Benfeitores Espirituais que nos assistem, a influência dos 

números de que estejamos necessitados para que a vida nos 

conceda o melhor que sejamos dignos de receber. E isso 

acontecerá, até que possamos conquistar a numerologia como 

ciência para o domínio de nossos conhecimentos. (...). Nota do 

médium: Os grifos são meus. 
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_____________________ 

 

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

confirmação da verdade.” 

– Santo Agostinho (354–430 d.C.) 

_____________________ 

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

Me constrange pensar que os nossos amigos do moderno 

Espiritualismo, que são os Cristãos afeiçoados ao 
Espiritismo, se encontram ainda tão fervosoramente 
ligados, por sentimento de volupia, aos interesses da 

materia carnal. Cremos, que os tempos são outros!... Ou 
procuramos cumprir as nossas tarefas e deveres diante do 

Cristo Amado, ainda hoje, ou seremos obrigados, por 
força da Divina Lei, a seguir, às sós, por caminhos 
tremendamente obscuros, e terrivelmente sofridos. 

– Espírito Neio Lúcio                                           
Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                        

(Salvador/BA, 04 de dezembro de 2015) 
 

Se desejas realmente ser fiel a Deus, cuida de ti primeiro. 

Cada ser, como cada Criatura do Pai, sorve da vida cada 

gota de luz ou cada rastro de sombra que tenha semeado 

ao longo de seu próprio caminho. 

– Emmanuel                                                  

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                         

(Salvador/BA, 12 de março de 2014) 
 

Por mais confiável que seja a fonte de pesquisa, 

jamais poderá ser a única. 

Espírito Allan Kardec                                      

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

_______________ 
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- “Bem –, ponderou o interpelado, sabiamente –, os Espíritos que na 

vida física atendem aos seus deveres com exatidão, retomam 

pacificamente os domínios da memória, tão logo se 

desenfaixam do corpo denso, reentrando em comunhão com os 

laços nobres e dignos que os aguardam na Vida Superior, para a 

continuidade do serviço de aperfeiçoamento e sublimação que                   

lhes diz respeito.” 

- Instrutor Druso 

(André Luiz/Chico Xavier, “AÇÃO E REAÇÃO”, cap. 2, COMENTÁRIOS DO INSTRUTOR, 2ª. 

edição especial – 1ª. Reimpressão, FEB, 2008). 

   Nota: Mesmo antes da desencarnação, tal ocorrência pode acontecer. A 

lembrança espontânea de vidas passadas, e mesmo por sugestão hipnótica, já é um 

fato extensamente difundido no meio espiritualista e científico da Terra. (O grifo no 

comentário do benfeitor Druso é nosso). 

 “O estudo acurado das leis que regem o Mundo dos Espíritos trará a 

cada um de nós, sem exceção, a ciência, senão perfeita, pelo menos, 

muito próxima da realidade a que está subordinado os variados 

processos reencarnatórios na esfera de nossas ações na Terra...” 

– Espírito Allan Kardec/Vivaldo P. S. Filho (médium) 

Salvador/BA, 19 de junho de 2014 

“Continuando a nos apoiar na observação, fazemos filosofia experimental 

e não especulativa. Para combater as teorias do Espiritismo, não basta, 

pois, dizer que são falsas: é preciso opor-lhes fatos, cuja solução ele 

fosse impotente para dar. E mesmo neste caso ele se manterá sempre no 

nível, porque será contrário à sua essência obstinar-se numa idéia falsa, 

e sempre se esforçará por preencher as lacunas que possam 

apresentar-se, pois não tem a pretensão de ter chegado ao 

apogeu da verdade absoluta.” 

– Allan Kardec 

(Allan Kardec, “Revista Espírita”, ANO IX, no. 1, janeiro de 1866, 1ª. edição, FEB, 2004) 

Nota: O grifo no texto de Allan Kardec é nosso. 
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As Obras Básicas do Espiritismo: constitui-se por cinco livros. 

O ESPIRITISMO É UMA PROPOSTA NOVÍSSIMA DE AMOR, E DE SE 

AMAR UNS AOS OUTROS COMO O CRISTO NOS AMOU, E DE 

LIBERDADE, COMO O PRÓPRIO SENHOR NOS CONDIZIU HÁ MAIS 

DOIS MIL ANOS ATRÁS, PELA SUBSTÂNCIA ETERNA DA MENSAGEM DO 

EVANGELHO. 

A CONFIANÇA E A LEALDADE NOS PODERES DE DEUS, ESTÃO ESCRITOS 

NO SEU FRONTISPÍCIO: 

... 

FICA-NOS CLARO, QUE: SOMENTE PELA PROPOSTA DE UM SERVIÇO 

INADIÁVEL DE RECOSNTRUÇÃO DE NOSSAS MÚLTIPLAS 

PERSONALIDADES, QUE AINDA TEIMAM EM CONTINUAR SE 

RASTEJANDO PELOS VALES DE SOMBRAS E DE DOR, DE DEPRAVAÇÃO E 

DE SELVAGERIA, DE CORRUPÇÃO E DE PROFUNDO EGOÍSMO, DE 

DISCORDIA E DE INSANAS MAUDADES, QUE SE MANIFESTAM ATRAVÉS 

DE INÚMERAS MANEIRAS, E DE NÓS MESMOS, SEJA PELO MUNDO 

EXTERNO OU PELO UNIVERSO INTEIRO, NO QUAL SE COSNTITUE O 

NOSSO PRÓPRIO ESPÍRITO, CRIADO TODO IMORTAL E 

COMPLETAMENTE LUZ, ASSIM COMO O NOSSO PAI CELESTIAL: 

SEREMOS (REALMENTE!) FELIZES!!! 

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

     

Vivaldo (São Luis IX) & Maria Isaura (Branca de Castela). 

 

A nossa sincera homenagem à minha preciosa mãezinha:                                                                

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

generosidade que nos lecionou durante a minha atual existência, quando neste 
ano de 2016 completo 52 anos de idade. 
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                 Século XIII                     1972                
    

  
                  1973                        Século XXI 

 

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

   A semelhança facial entre a rainha Branca de Castela e Maria Isaura 

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

Em nome dos meus Benfeitores Espirituais dedico esta obra à 

minha querida mãezinha Maria Isaura C. Cabral.  

– Vivaldo P. S. Filho 

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

 
 

Minha amada mãezinha Maria Isaura, quando do comecinho da 
pandemia de covid-19, no primeiro semestre de 2020, aqui em                  

nosso Lar sendo fotografada.                                                                                              

___________ 
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Agradecemos também ao Flaming Star Fan Club of Norway (Pal Gralund) por 
nos ter autorizado o uso de algumas das fotos de Elvis Presley, do seu imenso acervo. 

 

Também o nosso carinho especial ao querido autor e mega Elvis-collector Erik 
Lorentzen (www.elvisfiles.no), pela mesma gentileza. 

 

O meu afetuoso abraço de agradecimento ao sempre amigo Arne Metzner 
(Norway), que durante anos consecutivos à frente do Flaming Star deu exemplos 

magnânimos de sua paixão e lealdade à Elvis Presley e aos seus fãs, que, mesmo na 
condição impressionante de “ateu”, tem nos demonstrado o que é ser um verdadeiro 

Homem de Bem. Many Thanks my gracious friend! 
 

 
 

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

 
 

http://www.flamingstar.no/
http://www.elvisfiles.no/
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_________________ 
 

O Espírito Dr. Inácio Ferreira Interpreta a 

“Numerologia Espírita” 

 

   A “Numerologia Espírita” nada mais é que o 

desenvolvimento natural do Espiritismo, pois não se dá ao luxo 

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

metodologia, ou da mecânica, que se utiliza para fazer luzir do 

Céu as claridades dos “SINAIS” SAGRADOS DE DEUS, 

invariavelmente, inseridos em todo o ecossistema de vida planetária, 

dos encarnados e dos desencarnados, bastando-nos apenas que lhes 

devassemos a intimidade da maneira matematicamente correta, 

que é através da própria obra Espírita, de Allan Kardec & Francisco 

Cândido Xavier, especialmente estas, pela própria natureza dos 

seus inquestionáveis méritos mediúnicos quanto científicos, 

assim como da Bíblia Sagrada (Antigo E Novo Testamentos). 

    

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

encarnados no mundo possam se balizar da melhor maneira possível 

diante das inumeráveis incógnitas do Mundo Oculto e do Plano 

Material, também. 

 

   Não temos dúvidas de que todo o nosso labor mediúnico, 

pelo médium Vivaldo, haverá de dar bons frutos dentro e fora 

do nosso meio doutrinário, pois se consideramos o Espiritismo 

uma Doutrina fundamentalmente Evangélica, não podemos nos 

esquecer de que Allan Kardec a conduziu também de 

maneira cientificamente racional e lógica.  



                     Livro # 20: “Um Novo Amanhecer – Vol. 2” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 36 

Ed e-book: 
2016-21 

 
 

 

   Nota do Médium: O empolgante texto acima foi pinçado 

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

com a devida adaptação para este Livro de André Luiz com 

Espíritos Amigos. 
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______________ 
 

NOTA ESPECIAL DO MÉDIUM (Reprise): 
 

   Creio, que valha a pena a gente destacar o grande 

Serviço Espiritual que este inestimável Benfeitor da Vida 

Maior tem executado pelas faculdades psíquicas do Dr. 

Carlos A. Baccelli, que, além de ser um respeitado 

médium psicografo, de Uberaba/MG, é também, senão 

um dos maiores, o maior de todos os biógrafos do Cisco 

de Deus: Francisco C. Xavier.  
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Apresentação # 2 
___________ 

 

___________ 

Não temas, caro companheiro!... 
    

   Se te observas um tanto exausto pelas refregas do 

caminho, e se já te favoreces pela paixão do Infinito, 

lembras, antes de tudo, que o Sol do Divino Amigo, 

desde já, começa a lhe sombrear a própria 

consciência pela necessidade de "descansar": 
 

   - Descansar dos títulos, que se no Plano Material 

nos embriaga o ser pela pompa e pelo lucro que nos 

são favorecidos a partir disso mesmo, sem que aqui 

estejamos a desprezar o Estudo e a Instrução, que 

também são obra do Senhor para nossa vida íntima 

em permanente avanço para o Alto, no Mais Além 

somente terá valor caso tenhamos lhe ajustado ao 

próprio coração, que sabe melhor como agir e como 
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servir, e não como somente pensar e como construir, 

porque o amor nos nivela aos Anjos. 
    

   - Descansar das lisonjas passageiras do mundo 

passional e terrivelmente agressivo em que se 

encontras hoje, para que a verdade sobre si mesmo 

não seja enevoada pelos afagos de quem pensa 

menos do que você, e ama menos ainda. 
    

   - Descansar de toda e qualquer reprimenda ao teu 

próximo, pois que Caridade também significa 

tolerância e compaixão, sem que isso, claro, venha a 

significar que sigas às cegas por caminhos cheios de 

serpentes e feras assassinas, já que se o Senhor da 

Vida nos recomenda a simplicidade de uma pomba, 

Ele também nos pede cautela e atenção!!... 
    

   - Descansar dos contrastes aparentes de ideias e 

ideais, nos perdendo por entre reflexões filosóficas 

que não nos levem a lugar algum, pois Jesus Cristo é 

o Sol Pleno e Permanente da Vida sobre a face da 

Terra inteira, que nos solicita entendimento e muita 

tolerância diante uns dos outros. 
 

   Se já sentes alguma coisa desses aspectos 

substanciais da existência Sentimental e Emotiva dos 

Filhos de Deus, sob a claridade da Religião-Espírita, 

pode crer, caro amigo e cara amiga, que nada haverá 

de lhe faltar amanhã, após a perda do corpo carnal, 

já que estará perfeitamente consciente de ter feito o 

melhor ao seu alcance, por você mesmo e por todas 

e todos os demais que seguem contigo na romagem 

"inebriante" da Evolução na Terra. 
 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                              

(Salvador/BA, 03 de abril de 2016) 
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   Nota do médium: Psicografia que foi carinhosamente 

produzida e endereçada a valoroso irmão e companheiro 

de nossa doutrina: S. L., do “Centro Espírita T”, em 

Salvador/BA. 

_____________ 

Nota do médium em 07/08/2021: 

   A partir do que acabamos de ler (acima), foi dado um 

novo tratamento editorial ao texto original que fazia 

parte dessa Nota do Médium, ou seja, pela profundidade 

e importância dos fatos em sí mesmos, a partir do que 

vimos narrado acima pelo Espírito de Hilário Silva, 

achamos por bem realizarmos um Capítulo-Especial, que 

vem logo a seguir, claro que para que não apenas 

possamos apresentar uma narrativa feita por mim sobre 

acontecimentos insólitos que eu vivenciei como também 

testemunhar o Esquema-Chave que está relacionado 

aos acontecimentos que traremos ao público leitor, e 

assim fazendo a nossa pequenina parte no desenrolar da 

Doutrina que se nos evoca à caridade, certamente que 

nos declina o direito de instruir e esclarecer, em Nome 

da Verdade Com Jesus Cristo!!... 
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Vivaldo P. S. Filho (Salvador, Bahia, 10 de julho de 1964 — é um médium 

espírita com 25 anos de tarefas na Seara de Jesus, e com mais de 100 livros 
(e-books) já publicados (virtualmente) e inteiramente “Grátis”,                                   

na lembrança Evangélica do:                                                                                          

“DAÍ DE GRAÇA O QUE DE GRAÇA RECEBESTES.”                                                                                                                                                                                        

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

 

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

 

 
 

   Se não tivesse sido a maneira descortês pela qual 

eu fui inusitadamente tratado pelo irmão: Sr. S. L., 

poderíamos até afirmar que ele “havia entrado em 

nossa trajetória mediúnica, e até mesmo particular, 

como uma Benção de Deus”, entretanto a situação 

que lhe levou a me procurar, segundo as suas 

próprias injuriosas palavras, por meio de algumas 

cartas eletrônicas (e-mail), foi mesmo com a 

intenção de, lamentavelmente, nos desarticular as 

tarefas na MEDIUNIDADE, embora o “Sr. S. L.” 

tenha nos declinado apenas e tão somente o seu 

desejo, quase que “obsessivo”, de nos alertar quanto 

ao “gravíssimo quadro de ‘obsessão’ pelo qual 

estávamos, particularmente a atravessar”, claro que 

isso, obviamente, que segundo a sua pessoal 

maneira de analisar a vida alheia, ou a atividade 

doutrinária das pessoas sobre o seu foco de atenção, 

infelizmente sem sequer tomar conhecimento sobre 
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a vida moral dessas mesmas pessoas, no caso, eu 

mesmo, “a (sua) vítima da vez”!... 
 

   Aqui, de minha humilde parte não vai qualquer 

intenção menos feliz de impedir que o caro Sr. S. L. 

faça a sua análise doutrinária sobre a minha 

particular obra mediúnica, que já é de domínio 

público, pois a Liberdade de Expressão, quanto à 

de Observação & Análise, são condições inalienáveis 

da vida democrática, pelo menos nas sociedades 

livres das tormentosas cadeias da ditadura política 

e/ou do terrível cerceamento da livre maneira de se 

pensar e se expressar. Entretanto, justo que, ao lado 

desses poderosos princípios de Liberdade, tenhamos 

por baliza de boa conduta a própria autoridade moral 

e científica de quem emite seus pareceres em torno, 

e/ou acerca, de qualquer assunto, fundamentado 

também na fraternidade e no profundo respeito que 

todos nós devemos ao próximo. 
 

 
 

Jesus e Nicodemos (João 3:8). 
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   Por isso, logo de começo procurei orientar o nosso 

novo companheiro de Espiritismo que procurasse se 

inteirar dos nossos Livros antes de dar continuidade 

aos seus ataques à minha acanhada pessoa, que ora 

me tachava de obsediado e ora de mistificado, não 

crendo ele que os Espíritos “não tem dono algum”, 

a não ser o próprio Criador de nossas vidas, e que 

eles, os Seres do Outro Mundo, verdadeiramente, 

“sopram onde quer” (João 3:8). 
 

   Não é mesmo?!... 
 

   Mas, com a abstração feita da Identidade real dos 

Espíritos que vem por outra se comunicam por meu 

intermédio mediúnico, pedimos encarecidamente à 

ele que se dirigisse, urgentemente, ao Cap. de # 9, 

Mediunidade, da obra: “NO MUNDO MAIOR” (Chico 

Xavier/pela FEB), quando André Luiz apresenta um 

excelente Estudo sobre o assunto que o levou a me 

procurar, pelo menos prioritariamente, pois víamos 

aí, neste simples episódio apresentado por André, 

uma excelente oportunidade de ele mesmo 

compreender as nuanças das comunicações 

Intermundos, e as suas múltiplas maneiras de 

se manifestar, talvez, elucidando para ele que: as 

condições de comunicabilidade Entre os Dois Mundos, 

por exemplo, pode variar ao infinito, de médium para 

médium, quanto de Espírito para médium, por 

exemplo, sem que isso venha a se tornar, 

absolutamente, um caso de pura mistificação, 

ou mesmo de obsessão. 
 

   A sua preocupação, até mesmo muito justa, se 

considerarmos que ele nada conhecia sobre o meu 

trabalho mediúnico, que já vem se desenrolando 

desde o ano de 1996, se conflitava com a sua 
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injustificada desconfiança nos que 

se comunicam por meu intermédio, na sua maioria 

as Entidades Espirituais Superiores da 9ª. Esfera 

Espiritual da Terra (Arte em geral ou Cultural e 

Ciência), isto, sem ele, ao menos, procurar entender 

como se deu tal contato, ou como temos tratado do 

assunto desde que começamos na mediunidade de 

psicografia, propriamente dita, desde o mês (6) de 

junho de 2012, ou por volta disso... 

_________________ 
 

  
 
Temos aqui Waldo Vieira ao lado de Chico Xavier: dois amigos e 
dois irmãos mediúnicos, separados pela sórdida trama dos que não 

desejam o triunfo de Jesus no mundo, pela Simplicidade, pela 
Humildade e pela Caridade (Quem desejar saber algo sobre os 

fatos que ocorreram para determinar a separação de Chico e Waldo 
nos anos de 1960, deve se dirigir para a biografia: “100 ANOS DE 

CHICO XAVIER – Fenômeno Humano e Mediúnico”, de Carlos 

A. Baccelli, Editora LEEPP, Uberaba/MG, 1ª. Edição: 2010). 

_________________ 
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   De uma maneira quase febril, tentamos mostrar ao 

querido irmão do Centro T., que, na maioria das 

vezes, as assinaturas dos Espíritos podem ser 

facilmente “interpretadas” pelas vigorosas mentes 

dos Espíritos Inferiores, que geralmente são também 

altamente intelectualizados, embora com um coração 

ainda carregado de sombras, e cheios de recursos 

técnicos para a devida “falsificação” das imagens das 

respectivas assinaturas dos “mortos”, com isso, 

podendo levar qualquer investigador, espírita ou não, 

a um severo erro de autenticidade. Sim, segundo 

os nossos Amigos Espirituais, tais agentes invisíveis 

das sombras têm insondáveis recursos técnicos para 

a copiagem fiel das assinaturas, que poderão 

passar ou não pelo crivo dos peritos mais tarimbados 

da Terra, quanto do Além, como autenticas. 
 

   Por isso, cremos que Allan Kardec deixou bem claro 

que a Moral Elevada dos comunicados de Além-

Túmulo será sempre o nosso maior e melhor recurso 

para sondarmos de qualquer 

Espírito desencarnado, quanto do reencarnado em 

Desdobramento, que esteja a se identificar pelo 

nome, famoso ou não, quando se encontrava por 

aqui, em vida... Mesmo porque, Deus nos deu outras 

ferramentas psíquicas, que não a da psicografia, para 

a nossa devida comunhão e convivência com os 

Mundos dos Espíritos, como a vidência, a audiência, 

a psicofônia, quanto as das múltiplas facetas da 

mediunidade de efeitos-físicos, que inclusive, para 

mim, se apresenta como a melhor das ferramentas 

mediúnicas para a obtenção da identidade original 

dos Espíritos, já que pelo toque psíquico das suas 

auras com as nossas, as dos médiuns para esse fim, 

quando cremos também que todos eles estão mais 

ou menos integrados nesse contexto de análise 
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psicoscópica & psicométrica, poderemos afiançar 

com um percentual de 100% de acerto para as 

suas devidas identidades espirituais, salvo 

quando o medianeiro seja um trabalhador relapso e 

pouco afeito ao Estudo da Mediunidade, em seu 

aspecto geral, Cientifico, Filosófico, e de maneira 

toda particular o Religioso, e mesmo por esse prisma 

mediúnico, o das condições fluídicas e energéticas, 

estaremos subordinados de maneira absoluta ao que 

eles nos dizem e que tenha um real valor moral, já 

que, ainda segundo Kardec, um Espírito que mentiria 

ou esteja tentando nos enganar sob um ponto 

qualquer, ou antes, sob o manto de uma Alta Moral, 

não poderia sustentar este mesmo Valor Moral por 

muito tempo, caso contrário eles mesmos passariam 

a se tornar um Espírito, no mínimo, convertido para 

o Bem..., quando, a partir desse pressuposto, seria 

racional aceitarmos o que ele diz em relação a ele ou 

a ela mesma, sobre a sua identidade... 
 

   Nos comunicados que Chico Xavier recebeu, valeu 

a força e o poder de sua própria vida apostolar.  
 

   Os milhares de autógrafos espirituais que ele 

recebeu, não passaram de apêndices secundários 

que, ao olhar do sério Estudante de Espiritismo, e de 

Espiritualismo, poderiam ter sido deixados de lado, 

quando somente poderia se aceitar o nome dos 

Espíritos que por ele se comunicavam apenas pela 

sua palavra franca e carregada de alto valor 

espiritual..., mas, infelizmente, a vida terrena tem 

desses dilemas, e se ele, o nosso querido Chico, não 

apresentasse algum subsidio material em seus 

comunicados mediúnicos com certeza que haveria de 

se tornar mais um alvo de chacota, particularmente, 

das pseudo-autoridades da cátedra ou do altar, como 

aconteceu neste exato Capítulo # 9, Mediunidade, 
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do Livro: “NO MUNDO MAIOR” (André Luiz/Chico 

Xavier, pela FEB), e com particular situação comigo 

mesmo. 
 

   Uma outra questão levantada pelo nosso 

desassossegado companheiro de Doutrina (risos), foi 

o fato de os nossos Amigos Espirituais, segundo ele 

mesmo, não apresentarem características pessoais 

como as que tinham em vida (o que realmente me 

deixou espantado, pois cheguei a lhe perguntar que 

“milagre teria sido esse, o de ele ter sido alguém tão 

íntimo de tantas personalidades espirituais, quando 

eu mesmo, que travo uma ligação sentimental com 

eles, ou com as suas respectivas obras literárias, 

cinematográficas, e musicais, desde que me entendo 

por gente nessa atual reencarnação, inclusive, após 

muitos desses comunicados de além-túmulo, tive 

que buscar ajuda biográfica sobre a grande maioria 

deles na Internet!... risos!!...), perdendo assim o seu 

“estilo” de antes. 
 

   Nesse específico episódio, eu fiz questão de lhe 

recordar da palavra esclarecida e iluminada do 

grande Benfeitor Emmanuel, quando no grande 

Livro: “EMMANUEL” (no Capítulo XVII, em seu 

subcapítulo: A SOMBRA DOS PRINCÍPIOS, Chico 

Xavier/pela FEB), afirma ele que os Espíritos que 

transitam Lá por Cima, nas Esferas Mais Altas, se 

curvam ao movimento das ideias, ou das hipóteses, 

ou seja, sempre estão mudando de opinião, e 

segundo entendemos de “estilo” também... Aliás, 

seria um grande desastre para todos cogitarmos de 

uma existência Espiritual Maior onde continuássemos 

insistentemente como éramos antes, tão atrasados e 

tão ignorantes quanto antes, sim porque a vida de Lá 

não pode se comparar ao atraso em vivemos... 
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   Porém, levando em consideração a abordagem 

desse nosso companheiro de Doutrina-Espírita, para 

efeito de estudo, lembrei-lhe que os Espíritos que me 

Assistem de Mais Alto são, na sua generalidade, 

Originários de uma Esfera Superior, da 9ª. Esfera 
Espiritual da Terra, e por isso, geralmente, não 

se adéquam com a nossa perspectiva muito limitada 

de ver as coisas, pois eles e elas, como sabemos, são 

mais aptos, e se interessam mais, a dar comunicados 

de natureza geral, em nada pessoal, a não ser em 

determinadas circunstâncias para que alguma coisa 

de suas existências passadas possam nos ajudar a 

melhorar o nosso atual modo de vida e de pensar 

(entrando em cena as nuanças da memória, como 

leciona !!...). 

_____________ 
 

   Nota em 08/08/2021: Com o passar do tempo, eu fui 
observando como eu ia me aperfeiçoando nesse campo da 

observação astral, ou seja, de como eu ia me vendo mais 
seguro quanto aos pensamentos e aos diversos tipos de 
fluidos e energias do Plano Espiritual... 
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_________________ 
 

 

O ESTÍLO DOS ESPÍRITOS  
 

    
O Espírito Mazzaropi assina um dos Capítulos dessa obra. 

 

Com relação a este assunto, sobre o do estilo dos 

Espíritos, temos de nosso um Estudo muito interessante 
que nos foi possibilitado pelo contado de uma nobre e 
elegante Senhora desencarnada, no Livro de # 11: 

“ESPIRITISMO – Uma proposta de amor: Entre Jesus, 
Kardec & Chico Xavier”, pelos Espíritos Veneranda & 

Francisco C. Xavier, por meio de uma Carta Espiritual que 
ela e o seu esposo, também desencarnado, mandaram por 
nosso intermédio a sua filha, esta que ainda se encontra 
encarnada no Plano Material, nos dando um ângulo sobre 

os fatos da Comunicação-Intermundos, dando uma 
contribuição ao Espiritismo e seguindo a ideia de que se 
existem infinitas formas de Vida nos Universos, claro que 
existirão mil meios diversos de nos comunicarmos, pelo 
pensamento ou pela palavra articulada, por exemplo!!... 

 
Acessem o nosso Site Espírita (Grátis!!): 

 

PÁG. INICIAL | mediunidade-e-jesus (wixsite.com)  
 

_________________ 

https://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus
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   Esta, por enquanto, é uma característica da nossa 

atual missão-mediúnica, que é a de favorecer as 

comunicações destes Espíritos de Luz da 9ª. Esfera 

Espiritual da Terra, o que para mim já dá um 

trabalhão danado, pois já faz algum tempo que eu 

não me encontro em condições plenas de saúde física 

para empreender outras tarefas com outros Espíritos, 

de natureza diversa, embora, desde a eclosão de 

minhas humildes faculdades mediúnicas, no ano de 

1995, o meu desejo tenha sido o de acolher em meu 

Espírito, ou por meio de mim, os seres sofredores e 

delinquentes do Mundo Espiritual... Naturalmente, 

que isso eu venho fazendo no dia a dia de minha vida 

cotidiana, sem grandes alardes e sem graves danos 

para a minha economia fisiopsíquica, visto que a cada 

instante podemos ou não ser intermediários dos 

Seres do Além sem que isso venha a representar uma 

atividade mediúnica ostensiva, se bem que, quanto 

estamos sob os cuidados de Entidades Graduadas do 

Além a situação se manifesta pela gente como se 

estivéssemos navegando por aguas mansas, ou algo 

assim, sem um grande dispêndio de força nervosa de 

nossa parte!!... 
 

   Se é que puderam me compreender... 
 

   De qualquer maneira, é forçoso testemunharmos 

aqui, para cada um e uma de vocês,  que as minhas 

faculdades mediúnicas, positivamente, me permitem 

ficar inteirado das diversas nuanças psicológicas e 

temperamentais dos Seres do Outro Mundo, variando 

cada caso, quando, inclusive, fica nítido para mim 

que até mesmo os seus trejeitos físicos, quando de 

suas últimas anteriores reencarnações, tenham sido 

próximas ou remotas, por assim dizer, podem ser 

facilmente assimilados pelo meu próprio corpo físico 
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e pelos meus sentidos espirituais, numa espécie de 

Super-Incorporação, e inclusive, podemos lhes 

garantir, com a materialização do sangue deles e 

delas, a depender do caso, já que em muitas ocasiões 

eu percebo e sinto nitidamente o “sangue” grosso e 

coagulado dos Espíritos se materializar e escorrer por 

dentro de minha boca, etc!!...   

 

   Por outro lado, claro que não desejando aqui 

desautorizar a ordem original do nosso Diretor 

Espiritual Allan Kardec (Chico Xavier), o que já 

seria um verdadeiro atentado à nossa própria 

sanidade mediúnica (risos...), ao ter me deixado 

informado de que a participação dos Espíritos Amigos 

na Decodificação dos fatos matemáticos-chaves 

sobre algumas 

já estavam definidos, pelo menos em suas bases 

doutrinárias, isto nos nosso Livros de # 17 & 18, 

e aqui levando em consideração os veementes 

pedidos dos nossos Benfeitores Espirituais, haja vista 

a relevância do momento, resolvemos então “mudar 

um tanto de ideia”, pelo menos na ideia-inicial do 

querido Espírito do Mestre de Lyon, já que a evocação 

nesse momento da obra gigantesca de Emmanuel 

(por Chico Xavier/FEB): “EMMANUEL”, nos força a 

trazer mais alguns interessantíssimos apontamentos 

aritméticos, embora muito simples, com vias a 

engrandecer ainda mais o acervo de centenas de 

evidências & provas matemáticas (chaves), por meio 

de “sinais” & “códigos” secretos deixados na obra do 

Espiritismo, que temos realizado pela bondade de 

Deus, mas que, indiscutivelmente, pertence aos 

meus Benfeitores & Amigos Espirituais da Vida Maior, 

que são os que realmente nos “assinam” a sua 

Autoria Espiritual. 
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_____________ 
 

   Nota em 08/08/2021: Como temos dito em algumas das 

Revisões & Ampliações que temos feito, até essa época 

não tínhamos uma previsão, e nem tão pouco a pretensão, 
de produzir mais de 100 Livros (virtuais), em sua maior 
parte trazendo para o Plano Material mais um cem número 
de eficientes Decodificações acerca desse assunto, o da atual 

VOLTA do Espírito São Luis IX, quando eu creio que eles, 

os Benfeitores, não tinham como me incumbir de tamanha 
responsabilidade quanto eles mesmos me viam bastante 

desgastado fisicamente, embora, eu creio, o meu Espírito se 
mantivesse apto a realizar mais... 

_____________ 
 

   Porém, não podemos deixar de informar aos 

nossos amigos e amigas leitores, se é que já não o 

sabem, que este específico Livro de Chico Xavier, o 

primeiro da lavra de , foi inicialmente 

“recusado” pelos dirigentes da FEB, já que, segundo 

eles, a obra não tinha qualquer valor doutrinário...  
 

   Se isso, por si só, não fosse um fato insólito, no 

mínimo seria uma circunstância absurdamente 

incompreensível, tendo em vista que o grande Livro: 

“EMMANUEL”, atualmente, continua sendo uma das 

mais importantes peças literárias do Espiritismo, 

feitas pelas abençoadas mãos do Chico Xavier, o que, 

naturalmente, nos conecta com os apontamentos 

iniciais que aqui passamos a relatar, a da ocorrência 

mais do que estranha onde um determinado 

companheiro de Doutrina, ainda que merecedor do 

nosso total respeito, de maneira veemente passou a 

“malhar” o meu próprio trabalho psicográfico, e isso 

sem que, antes, tivesse tomado o cuidado de tê-lo 

estudado a fundo, e em sua inteireza, como haveria 

de ser da parte de qualquer competente investigador 

dos Fatos Espíritas, já que ninguém pode se autorizar 
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a falar sobre qualquer assunto que, antes, não o 

tenha estudado com a seriedade devida, aliás, como 

nos exemplificou o próprio Allan Kardec!!... 

_________________ 
    

   
 

Apenas como fonte histórica de nossa Doutrina dos 
Espíritos, e não como forma de disputa, ou mesmo 

desejando desconsiderar os antigos Editores da FEB que, 
àquela época, não souberam dar o devido valor ao trabalho 

mediúnico inicial de Chico Xavier, faz-se necessário que 
citemos a fonte que consultei destes fatos, Livro: 

“Recordações de CHICO XAVIER”, Rafael A. Ranieri, 

Editora da Fraternidade, 5ª. Edição: 2003. 

_________________ 

 

   Curiosamente, e sempre de maneira muito curiosa 

mesmo, os exemplos tomados acima, que dizem 

respeito “à mudança de opinião, dentro do jogo 

natural das hipóteses” em que vivem e respiram 

os Espíritos Superiores do plano de existência onde 
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habita, ou habitava, o próprio Espírito Emmanuel, 

se encontra exatamente no CAPÍTULO de XVII 

(17) dessa magnífica peça Literária do Espiritismo, 

quando pela  teremos os seguintes 

elementos-chaves que, como temos observado, se 

adequam perfeitamente à ideia-base de sempre e 

que temos traçado para todos:  
 

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

P. S. Filho (São Luis IX). 

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

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

_______________ 

   Traçando o Esquema-Chave que irá definir todo o 

quadro que se seguirá, a partir de Decodificações que 

não deixam margem para dúvidas, diate de elemetos 

(#)-chaves: Numéricos, Literários & Editoriais, 

sempre repetitivos & uiversais que estão relacioados 

ao Esquema-Origial!! 

_______________ 
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__________________ 

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

forma septenária é por causa da perfeição que se 

celebra nos dons do Espírito Santo. Descansará - 

diz o santo profeta Isaías - sobre ele, o Espírito 

Santo (Is 11,23) com seus 7 dons. Já a lei tem 10 

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

17. E este é o número em que está toda a multidão 

dos bem-aventurados.” 

    

– (Sermão 250, em Agostinho, Sermões para 

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

__________________ 
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   Pode o homem compreender a natureza íntima de 

Deus? 

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

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

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

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

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 

   

________________ 

   Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da 

matéria a causa primária da formação das coisas? 

   “Mas, então, qual seria a causa dessas 

propriedades? É indispensável sempre uma causa 

primária.” 
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   Atribuir a formação primária das coisas às propriedades 

íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, 

porquanto essas propriedades são, também elas, um efeito 

que há de ter uma causa. (A nota é de Allan Kardec). 

(Os grifos são nosso). 

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

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

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

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

________________ 

 

  É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? 

   “Não; Deus não permite que ao homem tudo seja 

revelado neste mundo.” 

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

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

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

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

Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                             

________________ 

 “Estendemo-nos um pouco no exemplo dos jogos, 

porque é um dos mais admiráveis e fáceis de verificar, 

pela possibilidade de multiplicar os fatos à vontade, em 

curto espaço de tempo; e como a lei ressalta do 

conjunto dos fatos, foi esta multiplicidade que 

permitiu reconhecê-la, sem o que é provável ainda a 

ignorassem.” 

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

1868, A Ciência da Concordância dos Números e a 

Fatalidade, FEB, 3/2005. (Os destaques são nossos).                     
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   Segundo o ‘Instituto Pedro Melo’ (SSP/BA), existe 

cerca de seis (6) pessoas no Brasil com nomes 

semelhantes ao de Vivaldo, não absolutos, quando 

que, também, somente ele: nasceu às 15 horas 

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

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

1964.  

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

França) (re) nasceu no Hospital da “Sagrada 

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

à sua condição de principal Provedor Genético da 

Sagrada Genealogia do Cristo para o 4º. Milênio da 

Era Cristã. 
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_______________ 

E temos mais alguma coisa!!... – I  

 

 
 

   Mas, as curiosas “marcações” deixadas pelos Seres 

de Luz dentro do texto do primeiro (1º) Livro de 

Emmanuel, o grande Instrutor de Chico Xavier, não 

param por aí, levando em consideração que estamos 

utilizando um exemplar da 26ª. Edição, pela Editora 

FEB, de 11/2016..., que de alguma maneira também 

nos serve para a Decodificação, já que o ideal seria 

que a gente se servisse de uma Edição até o ano de 

2002, quando da desencarnação de Chico, pelo 

motivo de que até aí, nessa data, estaria assegurada 

a Segurança-Mediúnica, pelo menos!!... 
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- A Página de # 93, do específico Capítulo XVII 

(17), quando surge a palavra-chave: “problema” 

, que naturalmente está a nos sugerir os cálculos 

matemáticos, muito pequenos, que seja, que temos 

apresentado, que tem os conectado com quadros-

chaves específicos que tem a ver tato com a vida e a 

morte de , quanto com a sua atual vida 

como Vivaldo P. S. Filho..., que numa contagem de 

ida, apenas levado em consideração este específico 

segmento, cai sob a palavra de #: 20. 
 

- A Página de # 93, do específico Capítulo XVII 

(17), quando a gente ver surgir a palavra-chave: 

“problema”,  que naturalmente está a nos sugerir 

os cálculos matemáticos, muito pequenos, que 

seja, que temos apresentado, que tem nos conectado 

com quadros-chaves específicos que tem a ver tanto 

com a vida e a morte de , quanto com 

a sua atual vida como Vivaldo P. S. Filho..., que 

numa contagem apenas de volta, apenas levado em 

consideração este específico segmento-parágrafo, 

cai sob a palavra de #: 8. 

 

   Evidentemente, que há outros meios de se chegar 

ao mesmo resultado-base de sempre, porém, pelo 

menos um primeiro momento, vamos o concentrar 

neste: 

 

- 20 (ida) + 8 (volta) + 93 (o exato # da página 

em Estudo!)  + 17 (o exato # do Capítulo em 

Estudo!...) = 138... 
 

   Será que algum leitor, além de mim mesmo, já 

Decifrou a charada-chave?!... – Risos... 
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   Temos, definido o Esquema-Original, pelo que 

encontramos pelo Esquema-Capítulo (17), que tem 

a ver com a atual vida de Vivaldo P. S. Filho, o 

seguinte quadro, a partir desse especifico elemento 

(138) que vimos surgir logo acima: 
 

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

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

- 8: O exato mês (8) de agosto do nascimento de 

São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 
 

- E nos # 1 & 3, uma vez sedo ajustados de maneira 

correta, vamos ter: O exato século XIII (13) de São 

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho), vindo de encontro ao 

Esquema-Chave anterior!!...   

_____________ 
 

 
_____________ 

 

Estes são: 

OS CÓDIGOS DE DEUS,                                            

PELA OBRA DE EMMANUEL/CHICO XAVIER,                                    

QUE EVIDENCIAM A VOLTA DE SÃO LUIS IX!!                                                         
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   ________________ 

   Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? 

   “Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há 

efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não 

é obra do homem e a vossa razão responderá.” 

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

da Criação. O Universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da 

existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e 

avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. (A nota é de Allan 

Kardec). (Os grifos são nossos). 

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

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

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

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                                        

________________ 

   Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a 

formação primária a uma combinação fortuita da 

matéria, ou, por outra, ao acaso? 

   “Outro absurdo! Que homem de bom senso pode 

considerar o acaso um ser inteligente? E, demais, 

que é o acaso? Nada.” 

       A harmonia existente no mecanismo do Universo patenteia 

combinações e desígnios determinados e, por isso mesmo, 

revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao 

acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode 

produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso 

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

(Os grifos são meus). 

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

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

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

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                                      

________________ 
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   E dentro desse impressionante Esquema-Chave de 

(Novas) Revelações Espirituais para o Espiritismo 

do século 20-21, absolutamente sustentada pela 

“Concordância Matemática Universal” dentro da 

incomparável Obra Mediúnica de Chico Xavier, vai 

se delineando outro tanto de “Sinais” & “Códigos” 

Secretos que, ao mesmo tempo em que nos leciona 

sobre os aspectos formais da Mecânica Matemática 

Divina, utilizada pelos Seres Celestiais para nos 

deixar cientes de que o Poder de Deus paira sobre 

a nossa insignificante pretensão humana em nos 

eleger como “sábias autoridades de coisa 

alguma”, vamos verificar que o grande e generoso 

Emmanuel não nos deixou confortável somente 

pelos sinais que, naquele tempo, ele pôde inserir em 

sua própria obra por meio de Chico, a primeira delas, 

mas nos presenteando com outro detalhe muito 

importante, já nesta especifica Edição mais recente 

do seu primeiro (1º.) Livro-Luz, pois se aqui, mais 

uma vez, como em ocasiões anteriores, formos levar 

em consideração o exato # 93 da página desse 

enigmático Capítulo XVII (17), subentendendo-se 

que a Editora da FEB merece o nosso respeito e 

consideração, e com a devida abstração das demais 

edições (anteriores à esta!) para esse mesmo título 

(que poderão em consultadas posteriormente por 

qualquer um que se disponha a dar prosseguimento 

à esse Serviço de Nosso Senhor Jesus Cristo para 

uma devida confrontação dos fatos matemáticos-

chaves!): “EMMANUEL”, vamos inclusive encontrar 

os seguintes resultados a partir dos # encontrados 

em todas as suas páginas, ou seja, as que compõem 

este específico Capítulo (17), da maneira como 

vemos: - 93 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98 = 573... 
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   Se tivéssemos algum interesse em avançarmos 

mais alguma coisa, para demostrar mais a esse 

mesmo respeito, fatalmente que haveríamos de 

encontrar um outro tanto de elementos que venham 

a nos convencer sobre a realidade dos fatos-chaves 

que tem a ver com a atual VOLTA de , 

mas esse não é o caso, visto que em outro momento 

alguma coisa a mais poderá ser feita, por isso que 

devemos observar como as coisas surgem a partir 

desse elemento que acabamos de encontrar: 
 

- 10 (dos # 7 + 3): O dia (10) de nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

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

P. S. Filho (São Luis IX).    

________________ 

Vejamos a questão # 5, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

    Que pensar da opinião que atribui a formação 

primeira a uma combinação fortuita da matéria, ou 

seja, ao acaso? {LE-8} 

   “Outro absurdo. Que homem de bom senso pode 

considerar o acaso como um ser inteligente? E, além 

disso, que é o acaso? Nada!” 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 5, Provas da 

existência de Deus, CAPÍTULO I, Deus, p. 75, 1ª. edição 

(EDIÇÃO HISTÓRICA BILINGUE) – 1ª. impressão – 10 mil 

exemplares – 4/2013, tradução de Evandro Noleto bezerra,                           

Edição da FEB.                                          

________________    
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   Então, qual seria o maior motivo de estarmos aqui 

dando esse pequenino depoimento autobiográfico ao 

público espírita que nos lê?...  
 

   Simplesmente, por se tratar aqui de um excelente 

material de estudo e reflexão a todas e todos aqueles 

que se interessam pela MEDIUIDADE, e pela vida 

turbulenta dos medianeiros que se atrevem (risos) a 

colocar à descoberto todo o seu material mediúnico, 

inclusive sobre as suas existências passadas, como é 

o nosso caso em particular, sem que tenha de “beijar 

as mãos” de quem quer que seja, como se 

estivéssemos diante de alguma autoridade clerical do 

Espiritismo, sequer que ela existisse, e como se as 

bênçãos de Deus pudessem ser trocadas pelas 

propostas escabrosas e, muitas vezes indecentes, de 

materialismo que muitas vezes nos são lançadas da 

parte de infelicitados companheiros ou companheiras 

de Causa-Evangélica que se acham suficientemente 

poderosos para coibir o trabalho dos Bons Espíritos, 

tentado fazer de nossa Santa Doutrina um mercado 

qualquer onde uns e outros vivam a desconsiderar a 

Mensagem Real do Cristo. 
 

   Um verdadeiro disparate. 
 

   Entendamos bem que aqui não vai nenhuma forma 

de censura a quem se disponha a analisar com 

respeito o nosso próprio trabalho mediúnico, como o 

dos demais companheiros e demais companheiras de 

tarefas, mas apenas oferecemos humildemente os 

meus votos de compreensão mútua e entendimento 

perfeito entre médiuns e os demais colaboradores da 

Mensagem Divina pelo Espiritismo, diante dos 

inumeráveis comunicados de Além-Túmulo, que são 

sempre uma forma de sinalização dos Seres da Luz 

para a nossa tão acanhada miopia espiritual. 
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   Evidentemente, que o nosso interesse também 

deságua no objetivo de deixarmos claro de que tudo 

o que temos até aqui testemunhado em nossa vida 

mediúnica, de maneira muito particular, também se 

alastra pelos subterrâneos de nosso movimento 

doutrinário em relação a outros e outras que de 

alguma maneira tentam servir ao Consolador, pois 

ninguém poderá negar o quanto de mal que muitos 

dirigentes e pseudo-lideranças cristãs-espíritas vêm 

realizando para tentar impedir que os médiuns, 

iniciantes ou não, possam cumprir as suas tarefas 

junto aos grades Benfeitores do Infinito sem qualquer 

impedimento à sua livre e espontânea capacidade 

de observação dos fatos e das ocorrências da sua 

mediunidade, e da Vida Espírita de uma maneira 

geral, como se esses pretensos “sábios” estivessem 

aureolados com alguma prerrogativa dos Instrutores 

da Vida Maior para que pudessem, quando assim o 

desejassem, interditarem, ou não, o movimento 

continuado, e ininterrupto, de avanço das Profecias- 

Espíritas, em comunhão perfeita com a Mensagem 

Magnânima de Jesus Cristo, muito particularmente 

no que toca à Moral Elevada e ao completo 

desinteresse dos adeptos do Espiritismo pelas coisas 

da materialidade, senão de todo, pelo menos em sua 

raiz, que tem  a ver com o conforto excessivo, o luxo 

mesmo, que vem tomando os ambientes de nosso 

movimento espiritista, seja exteriormente ou no 

coração dos seus infelicitados adeptos que, de uma 

maneira geral, e alarmante, não pensam em outra 

coisa senão “em se dar bem na vida”, como se fosse 

uma lepra, e não somente nos interesses daqueles e 

daquelas que fazem de tudo pelo forçoso acolhimento 

do materialismo dentro dos Centros Espíritas, mas 

também entre as pessoas comuns, sem real força 

interior, mas que vibram pelo acolhimento de todas 
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as facilidades mundanas da vida carnal, todos estes 

e estas se esquecendo de que o Senhor nos pediu 

para que “vivêssemos do necessário”...  
 

   Pelo visto, o necessário dessas criaturas, se bem 

que nossas irmãs em Cristo, é bem diferente, e muito 

destoante, do necessário recomendado pelo Senhor 

de Nossas Vidas, que sempre viveu de maneira muito 

simples e sem qualquer compromisso com os 

interesses medonhos do mundo materialista, mas 

unicamente com o interesse da Vida Espiritual, pois 
que o Seu Reino não é deste mundo. 

_________________ 
 

 
_________________ 

 

   Dentre muitos desses irmãos e irmãs que tentam 

desfigurar o Consolador, que sorrateiramente estão 

tentando levar a nossa Santa Doutrina para o fundo 

do poço, sabemos e compreendemos muito bem que 

existe um grande contingente de trabalhadores da 

Seara Espírita que fazem isso, indiscutivelmente, por 

plena ignorância sobre as coisas da Mediunidade, 

embora jurem “de pés juntos” que sabem muito!...  
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   Aliás, como observamos com o confrade Sr. S. L., 

que, de uma maneira muito desconcertante para 

mim, tentou me sugerir a possibilidade de estarmos 

“obsidiado”, “mistificado”, e até necessitando de um 

“auxílio médico-especializado”... (é pouco ou querem 

mais?!... Risos...), dando provas indiscutíveis de 

sua grande incompetência para tratar do nosso 

assunto literário, pois ele não teve nem mesmo o 

cuidado de verificar que a nossa própria tarefa na 

mediunidade, que já se desenrola por 21 anos 

consecutivos, além do apoio inestimável da Vida 

Maior, pela Mensagem de otimismo e segurança do 

grade Espírito ODILON FERNADES (pelo médium 

uberabense Carlos A. Baccelli), recebeu a confiança 

formal, caracterizada pela ‘Revisão Doutrinária’ 

do nosso primeiro Livro mediúnico, do eminente 

“psiquiatra” (risos...) e professor de medicina 

uberabense Dr. ELIAS BARBOSA, que foi um amigo 

pessoal de Francisco C. Xavier por mais de 50 anos, 

inclusive prestando os seus inestimáveis serviços 

científicos na produção de obras do querido médium 

mineiro...  
 

   E aqui, com a mesma veemência e com a mesma 

gentileza que pedimos ao nosso desavisado Sr. S. L., 

embora a sua teimosa insistência em continuar nos 

atacando pessoalmente por meio de (suas) várias 

mensagens eletrônicas que tivemos o cuidado de 

manter em nosso banco de dados para possíveis 

comprovações doutrinárias, vamos humildemente 

tentando incutir na mentalidade das demais e dos 

demais companheiros de Espiritismo que não há 

outro meio de mantermo-nos ilesos contra os 

ataques da vaidade, do orgulho e da arrogância em 

nós mesmos, sejamos médiuns, doutrinadores, ou 

trabalhadores de uma maneira geral, que não seja o 
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de consultarmos os exemplos dos grandes mártires e 

expoentes do Evangelho em nossa Causa, a exemplo 

de Chico Xavier, Yvonne A. Pereira & Herípedes 

Barsanulfo, que, embora as dificuldades vividas por 

eles mesmos no tramite de suas vidas e no trato com 

pessoas de índole arrogante e muito difícil, jamais se 

deixaram enredar pela pretensão de serem “os 

conhecedores absolutos” das Verdades Espirituais, já 

que, além de grandes médiuns que foram, foram 

também grandes conhecedores da Vida Espírita, 

como um todo, sem contar, evidentemente, com a 

personalidade ímpar de Allan Kardec, o nosso 

incomparável Mestre do Espírito, que, embora todo o 

conhecimento que detinha sobre os vários fatos da 

Mediunidade e do Mundo Oculto, jamais se arvorou, 

diante de quem quer que fosse, com a auto-condição 

de sabedoria-perfeita, inclusive deixando registrado, 

em “A Gênese”, que o futuro do Espiritismo estaria 

à cargo de outras pessoas que, mais adiante, fariam 

a sua devida extensão doutrinária, ou mesmo a 

sua possível revisão, em qualquer ponto que fosse 

necessário se adequar aos preceitos evolutivos da 

Ciência, caso realmente estivesse enganado ou 

incompleto, ou ainda imperfeito!!... 
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   Meus irmãos e irmãs em Cristo, que esse pequeno 

caso pessoal, que acabei de passar para vocês, possa 

nos servir de reflexão, estejamos de um lado ou do 

outro da moeda, pois não podemos desconsiderar 

que, em qualquer momento, durante a nossa atual 

reencarnação, poderemos mesmo estar tanto do lado 

do Bem Eterno quanto do mal temporário, de limitada 

existência, já que nunca sabemos ao certo como será 

o nosso passo seguinte após termos dado o primeiro 

diante da grande Escola da Vida, de maneira que será 

sempre útil não nos arrojarmos perante ela como se 

fossemos crianças mimadas, crendo-nos “o centro 

das atenções do mundo”, esquecidos completamente 

de que Deus nos proporcionou a existência sobre o 

solo da Terra Material, por exemplo, como forma de 

Crescermos para Ele pelo Amor e pela Tolerância de 

uns para com os outros!!...  
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   E da mesma maneira que pedi ao caro Sr. S. L. que 

só voltasse a se comunicar comigo quando tivesse 

aprendido algo sobre a “gentileza” e o “respeito” que 

todos nós devemos apresentar de uns para com os 

outros (além de ter estudado com mais atenção as 

obras de Allan Kardec e as de Chico Xavier, que ele, 

cremos, em nada conhecia!), peço encarecidamente 

aos queridos leitores e leitoras deste nosso modesto 

Livro mediúnico (# 20) que procurem, também, 

uma forma gentil de tratar todos aqueles e aquelas 

que, por enquanto, não pensam pela mesma baliza 

que a de vocês, entretanto não nos esquecendo de 

que “O Livro dos Espíritos” nos deixa muito claro 

que o mal se destaca, ou se sobressai, no mundo, 

pelo fato dos bons serem ainda muito tímidos.  
 

   Concordam comigo, ou não?!... – Risos. 

___________ 
 

“Se dizes de ti para contigo: ‘confio no médium’, robusteces 

o contingente de forças para a realização do melhor; 

contudo, se adicionas: ‘mas duvido da sinceridade da 

assistência que o cerca’, fazes imediatamente o contrário.” 

(Emmanuel/Chico Xavier – “Seara dos Médiuns”, questão 331, FEB). 

___________ 
 
 

   Médiuns, queridos! Pois, que todos vocês percam a 

sua timidez, e mãos à obra, sabedores que são de 

que o Salvador-Divino nos aguarda com toda a boa 

vontade de seu coração manso e pacífico.   
 

O Médium do Livro de # 20. 
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_____________ 

Nota do médium em 09/08/2021: 

   Por mais que a gente queira dar uma notícia melhor 

do que esta que acabamos de dar, ou antes, de lecionar 

ao osso público leitor, devo dizer que até hoje não tenho 

como lhes presentear com tamanha dádiva espírita, visto 

que até hoje, de uma maneira geral, não tenho tido 

muita sorte em relação aos acontecimentos que dizem 

mais respeito ao que vai no coração da maioria de nós, 

como espíritas que somos ou dizemos ser, até porque 

dentre os poucos amigos e amigas que ainda mantenho 

algum contato desde essa época, a da 1ª. Versão do 

Livro de # 20, ou ates, não vejo grade diferença entre o 

que eles e elas pesavam e como agiam e como 

atualmente eles e elas agem e vão pensado a respeito 

de sua maneira de encarar o seu compromisso com Jesus 

pela Doutrina, enfim, como temos dito o decorrer dos 

anos, a coisa não anda nada boa para o Espiritismo em 

terras do Cruzeiro, e pior ainda para os seus adeptos, 

que não tem sabido horar esse precioso tesouro que 

Deus os proporcionou para que, assim, vencêssemos o 

materialismo. 
 

   Mas, claro, que tudo haverá de melhorar, depois que 

muitos de nós tenhamos aprendido a verdadeira lição 

que Kardec os deu. 
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“Veio a palavra do SENHOR a Jonas, filho de Amitai, dizendo: 
Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, 

porque a sua malícia subiu até mim.”  
Jonas 1:1-2                                                                                         

(Bíblia Sagrada, Tradução de João Ferreira de Almeida, Sociedade Bíblica do 
Brasil, 2ª. Edição, 1993, com impressão de 1999). 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/jn/1/1,2
https://pt.wikipedia.org/wiki/B
https://pt.wikipedia.org/wiki/B
https://pt.wikipedia.org/wiki/B
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Apresentação # 4 
___________ 

 

 

___________ 
 

A Fuligem   

   É mesmo de admirar a grande quantidade de 

sombras e de trevas espessas que pairam sobre as 

mentes e os corações dos nossos irmãos encarnados 

no Orbe planetário, não que do Lado de Cá da Vida 

não estejamos travando uma luta contínua contra as 

misérias imensas que ainda trazemos por dentro de 

nossos próprios Espíritos, entretanto, como é muito 
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fácil de verificar, pelas correntes magnéticas que 

cobrem e cortam toda a constelação dos homens e 

mulheres materiais, somos obrigados a dar o nosso 

veredicto muito desfavorável em relação aos seres 

humanos da Terra, pelo menos no que diz respeito 

ao , por enquanto nada 

Espiritual, já que “a fuligem” que insistentemente 

se aglutina em suas almas, salvaguardando algumas 

heroicas e santas figuras da vida carnal, em nada 

perde para aquelas bizarras apreciações e dantescas 

comemorações que foram o motivo, todo particular, 

de ter levado o Nosso Deus de Bondade a solicitar de 

Jonas algo que, segundo ele mesmo, estaria muito 

distante de ser praticado pelos ninievenses... 

 

Pintura do profeta Jonas na Capela Sistina, Vaticano,                                                  

por Miguel Ângelo 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Sistine_jonah.jpg 

   Lhe busquemos o fundo do pensamento: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Miguel_%C3%82ngelo
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Sistine_jonah.jpg
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   - Jonas, querido, o que há em você que lhe impede 

de realizar o desejo de Deus, visto que Ele mesmo, o 

Todo-Compassivo, é quem lhe favorece com a palma 

da fé e do otimismo?!... 

   - Não sei dizer ao certo, nobre Haiman, mas dentro 

de mim pesa uma desconfiança, fazendo com que o 

meu Espírito não se sinta ainda tão preparado para 

empreender tamanha façanha moral... Eu sei muito 

bem o que representa “o meu passo para trás” diante 

de uma solicitação tão importante, e dAquele que, 

indiscutivelmente, nos fortalece!..., entretanto, a 

minha mente se mantém completamente preocupada 

com o que possa vir a acontecer comigo diante do 

quadro de pavor que o povo, e seu governo, possam 

me ofertar em represália ao meu insulto perante eles, 

e suas leis. 

   - Mas, o seu temor pelas coisas que lhe advenham 

sobre o mundo passageiro não deveria sem muito 

menor do que aquele que possa ser produzido pela 

sua própria consciência, por ter se negado a fazer a 

Santa Vontade do Deus-Único? 

   - Você, não deixa de ter razão, meu estimado 

artesão, porém, buscando meditar nesse assunto, 

cheguei à conclusão que tamanha façanha, a que fui 

encarregado, será levada em conta por Nosso Senhor 

como um simples caso de deserção..., com isso, 

obviamente, sendo-me facultada a legítima dose de 

misericórdia, não me pertencendo senão a audácia 

de ter desistido de um compromisso perante Deus, 
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que, por bendita-compaixão, “há de me perdoar pela 

fraqueza”... 

   O que seria impossível de verificar do outro lado da 

situação, pois, todos nós, aqui, sabemos que 

“misericórdia” é uma palavra completamente perdida 

no dialeto dos homens de Ninive. 

   Diante desse enigmático esforço de Jonas em se 

esquivar da sua missão, vemos se apresentar toda 

a classe de criaturas que se movimentam pelo 

planeta terreno, pois se de um lado almejam o auxílio 

imediato de Deus para as suas dores e para as suas 

tragédias pessoais, na sua maioria, produzidas por 

elas mesmas, por outro o que mais vemos são 

pessoas, homens e mulheres, de qualquer idade, 

laboriosamente se esquivando de suas missões 

particulares, e mesmo coletivas, diante da sua 

atual reencarnação, infantilmente crendo-se estar 

diante de um Deus “bobo”, ou, na melhor das 

hipóteses, “muito inocente”, que haverá de lhes 

retribuir em perfumes alcandorados todo o cortejo de 

espinhos que passaram a produzir e também a se 

alimentar, arremessados umas sobre as outras, a 

partir do próprio sentimento desajustado e adoecido, 

como oferenda de imensa ingratidão à fé que O 

Dono do Universo lhes ofertou, como princípio 

de bondade e de crença na sua Criatura, mas que, 

infelizmente, tem Lhe sido restituído em forma de 

ingratidão, medo, e muita preguiça. 
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   Seria mesmo uma situação muito inusitada se, 

entre os nossos leitores, pelo menos entre aqueles e 

aquelas que se consideram imunes às conhecidas 

ciladas da vida mental planetária, encontrássemos 

algum irmão, ou irmã, mais corajoso que desejasse, 

sob os nossos cuidados, dos 

desencarnados, realizarem uma incursão psíquica no 

“inconsciente coletivo” da Terra, por uma varredura 

clarividente psicoscópica (atual) no seu ambiente 

virtual, embora formado por emanações mentais e 

emocionais absolutamente “vivas”, enquanto 

plenamente tóxicas, com isso, passando a deixar de 

lado a sua sistemática negação diante do quadro 

horripilante que nós, os desenfaixados da existência 

fisiológica, vivamente encontramos toda vez que 

para cá nos dirigimos, seja em Tarefas de Socorro e 

Auxílio aos navegantes da, quase naufraga, 

embarcação planetária, ou somente em tarefas junto 

à determinados medianeiros, espíritas ou não, que 

se encontrem dispostos a fazer frente à toda 

essa comunidade de malfeitores encarnados 

que por fora, ou sob o verniz das aparências 

humanas, se dizem plenamente identificados com a 

Mensagem de Jesus Cristo, mas que, no fundo, lá 

no fundo mesmo, nas profundezas de seus tétricos 

corações, nada mais acolhem senão a terrível chaga 

do materialismo. 

   O nosso convite está lançado, bastará que, ao se 

deitarem para dormir, ou mesmo descansar, rogue 

ao Senhor Supremo da Vida a feliz oportunidade de, 
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pelas mãos generosas e disciplinadas dos Espíritos da 

Luz, conhecer a verdade por detrás da verdade, 

em relação ao mundo inteiro, como em relação ao 

mundo íntimo das criaturas, suas irmãs, todas muito 

pobres de amor, afeto, respeito, e consideração, 

embora todas também merecedoras de toda a nossa 

compreensão. 

   Meus estimados amigos & amigas!... Se realmente 

desejamos contar com “uma ajudinha” dos Céus, não 

podemos desconsiderar que os Céus também contam 

com o nosso esforço, com a nossa boa vontade, e 

com a nossa persistência. 

 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                           

(Salvador/BA, 04 de abril de 2016) 

   Nota do médium: A Mensagem acima, Assinada pelo 

Espírito do eterno Rei do Rock, vem em momento muito 
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oportuno, quando, de uma maneira geral, vemos tantas 

autoridades governamentais e empresariais da Terra se 

envolvendo em tantos problemas de polícia e com a 

justiça também...  

   Se bem que isso estejamos a mencionar somente 

como uma breve alusão ao “inconsciente-coletivo” 

destacado na psicografia de Elvis, já que, em hipótese 

alguma, estamos aqui tomando partido desse ou daquele 

outro lado que diga respeito à política do Brasil, ou 

mesmo às ações políticas nos demais países do mundo, 

a não ser, é claro, quando as coisas, tanto de um lado 

quanto do outro, esteja descambando para a maldade e 

para a louca pretensão de poder absoluto... Se há falhas 

nas estruturas de Estado, quanto de empresas, que o 

homem procure saná-las pela reforma de suas leis, se 

envolvendo dos claros Postulados do Espiritismo, como 

o compreendemos se tratar da mais poderosa Arte de 

Política-Social existente na Terra. 

 

   No nosso primeiro Livro pelas mãos espirituais de 

André Luiz, “O HÁLITO DIVINO” (Livro # 9), antes 
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mesmo dos fatos de corrupção na FIFA e na CBF terem 

sido divulgados, narramos alguns fatos de nossa 

mediunidade clarividente que tem tudo  a ver com 

o que estamos vendo hoje pela imprensa brasileira 

e internacional, já que tivemos a grata, ou ingrata, 

oportunidade de visualizar detidamente os milhares de 

micro-chips que foram incrustados propositadamente 

pelos Obreiros Espirituais da Vida Maior em todos os 

estádios de futebol que foram construídos no nosso país, 

para que, em uma época oportuna, todos os envolvidos 

pudessem ver, na íntegra, os seus reais interesses e 

propósitos, por meio dos seus próprios pensamentos 

que ficaram entranhados, mesmo na estrutura física e 

arquitetônica de cada um desses locais esportivos, e/ou 

de eventos, além de na de suas contrapartes espirituais, 

e com isso fazer o seu próprio “exame de consciência” 

diante de fatos e ocorrências felizes, ou infelizes, que 

tenham lhe movido na execução das respectivas obras 

sob os seus cuidados, seja no âmbito da Engenharia, 

propriamente dita, ou na sua Administração (execução) 

financeira, política, e promocional. 

      

Elvis Presley, 1970. 

__________________ 
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Chico Xavier & Vivaldo P. S. Filho 

 

  
 

A obra mediúnica de Heigorina/Chico & Vivaldo:                                     
Um (re) encontro marcado nas Estrelas. 

 

A missão de um dá prosseguimento à do outro...                                         
Allan Kardec (Chico Xavier) & São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho), 

eles Definitivamente Prosseguem!... 
 

__________________ 
 

   O Espírito Elvis Presley (que foi a reencarnação do 

grande pesquisador e autor espírita Gabriel Delanne, 

além de no passado remoto da vida planetária ter sido o 

Rei Davi do glorioso povo hebreu!) é o responsável pela 

Caravana das da 9ª. Esfera 

Espiritual da Terra (Arte em geral ou Cultural e 

Ciência), Dimensão Espiritual revelada inicialmente pelos 

grandes médiuns Heigorina Cunha & Chico Xavier, na 

empolgante obra: "CIDADE NO ALÉM" (Pela Editora 

IDE, Araras/SP, 1ª. Edição: 1983), que tem psicografado 

por nosso humilde intermédio desde junho (6) de 2012, 

ou por volta disso, quando, a rigor, iniciamos as nossas 

tarefas na psicografia, embora o nosso primeiro (1º.) 
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Livro: “MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS/AMOR, 

SEXO E OS VARIADOS ASPECTOS MULTIDIMENSIONAIS 

NO PROCESSO DE CURA – Relatos de um Médium 

Espírita”, tenha sido iniciado no ano de 1996 e somente 

finalizado depois de 16-17 anos, ou por volta disso, de 

árduo labor mediúnico, de estudo e de longa e atenta 
pesquisa doutrinária, ou não, época esta quando, 

particularmente, eu passei a vislumbrar as maravilhas e 

os encantamentos dos Seres Espirituais Mais Elevados e 

do Mundo dos Espíritos, inclusive as condições de moral 

atrasada dos Espíritos inferiores, isso tendo sido possível 

pela minha clarividência e pela clariaudiência, além dos 

variados fenômenos de efeitos físicos (materializações) 

e de Desdobramento Astral, por exemplo. 

______________ 
 
 

   Para a minha vidência mediúnica, que geralmente se 

confunde tanto 

, Elvis Presley tem se manifestado de maneira 

muito diversa e variada, já que o tenho percebido 

numa constituição perispíritual bastante singular, 

quando o percebo com irradiações tão delicadas e sutis 

que chegam a (me estremecer!) me parecer as de um 

verdadeiro Anjo da Vida Superior da Terra, como em 

verdade ele é, o que me dá a possibilidade de apreciar, 

em minúcias, 
, como se estivéssemos, e 

em verdade estamos, a Devassar determinados detalhes 

de sua carne e da sua epiderme espirituais, embora 

dentro de certos limites que eu mesmo me imponho 

por eu não me encontrar em condições mentais e 

emocionais adequadas, pelo fato mesmo das limitações 

naturais que nos são impostas pela experiência material 

(cérebro-neuronal), para lhe descortinar, de todo, “tudo” 

o que apresenta, em si mesmo, de sua feliz condição 

vibratória. 
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   Como diria o estimado Espírito Dr. Inácio Ferreira, pelo 

médium uberabense Carlos A. Baccelli, em relação às 

nossas limitadas percepções da Vida Espiritual: “Não 

temos ainda cabeça para tanto conhecimento”. 

(Risos). 

 

 
 

   Existe um outro aspecto da vida de Elvis que 

precisamos novamente abordar, pois temos observado o 

quanto alguns companheiros de Doutrina Espírita, 
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embora muito respeitáveis e com largos anos de estudo, 

ainda se encontram “um tanto” desacochados (risos) 

com os relatos mediúnicos que temos apresentado sobre 

as nossas Vidas Sucessivas, e agora, com particular 

interesse, sobre as de Elvis Presley, embora tudo tenha 

sido realizado pelos nossos Instrutores Espirituais de 

maneira totalmente lógica e racional, e mesmo que 

absolutamente científica!!... Entretanto, o que temos 

visto, embora em menor número dos que aceitam as 

nossas informações mediúnicas de bom grado, e dentro 
da racionalidade que temos recebido dos Agentes 

Espirituais que nos orientam as tarefas na Mediunidade, 

são irmãs e irmãos nossos incompreensivelmente 

arrogantes e furibundos, apresentando-se na condição 

“de sábias autoridades” do Espiritismo, colocando-se 

contra o nosso humilde e singelo trabalho espiritual, 

como se eles (acreditem!) fossem os “sensores” oficiais 

de toda e qualquer Cultura-Espírita que venha a ser 

produzida no mundo terreo, por médiuns, ou demais 

pensadores, que não pensem exatamente, ou de maeira 

formal, como eles mesmos. (Risos – estou sorrindo, 

mas a situação é mesmo de se lamentar!). 
 

   Sinceramente, não compreendemos como pessoas de 
nossa doce Causa Cristã, aparentemente “tão ilustres”, 

num momento como o que vivemos atualmente em 

nosso planeta, onde as criaturas estão se trucidando, 

umas às outras, somente porque se creem estar com a 

“soberana verdade dos fatos”, sejam políticos, religiosos 

e até mesmo científicos, possam se colocar com tanta 

disposição para tentar se sobressair sobre os demais 

companheiros e companheiras de Espiritualismo 

somente porque “acreditam-se” investidos da condição 

senhores da Verdade Espiritual, esquecendo-se todos e 

todas de que o próprio Mestre de Lyon não algemou o 

Espiritismo a qualquer tipo, ou forma, de pensamento 
ortodoxo, deixando para o futuro as novas 
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revelações, e, até mesmo, possíveis revisões em 

seus apontamentos iniciais sobre Doutrina Espírita.  
  

   Sim, é dessa maneira que um sábio deve se conduzir... 
 

   Sem ofender a qualquer pessoa que pense diferente, 

ou aparentemente diferente, pois substancialmente 

estamos todos mesmo é pensando da mesma maneira, 

embora sob aspetos diversos, a não ser que seja por cota 

de algum sentimento oculto de maldade. 
 

   Basta-nos um pouco de bom senso e compreensão e 

veremos que tudo se encadeia de forma a não 

deixar para nenhuma pessoa, ou ser espiritual, o 
direito exclusivo da Verdade, pois dentro das nossas 

limitadas concepções de Mundo e de Universo, estamos 

mesmo parecendo como uma minúscula ameba 

diante da maravilha do corpo humano. 

 

  
 

   Absolutamente, que não estamos fazendo o nosso 

trabalho e o nosso esforço somente com vistas ao 

entendimento dos nossos irmãos-crentes de Doutrina 

Consoladora, muito ao contrário, pois vemos a nossa 

nova tarefa Espiritualista, no que diz respeito à Nova 

Ciência da “Decodificação Espírita”, como uma excelente 

ferramenta de perquirição e da devida Decifração 
matemática-chave dos incalculáveis “enigmas” e 
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“sinais”, “códigos” e “pálavras-chaves”, deixados 

pelos nossos antepassandos, mesmo que de maneira 

absolutamente incosnciente, mas muito intuitiva, nas 

obras que se relacionam com a Vida Oculta do Planeta 

Terra. 
 

   Da mesma maneira que não aceitamos qualquer 

pessoa que se qualifique na condição “autoridade 

absoluta” da Cultura-Espírita, Religiosa, Filosófica ou 

Científca, tanto na Terra como no Mundo dos Espíritos, a 

não ser no que diz respeito à Moral Elevada dos Seres 

verdadeiramente amorosos e sábios, inteligentes e 
cultos da Vida Maior, e mesmo que não se nos 

apresentem com essa pérfida presentão “da sabedoria 

total” sobre as coisas que nos relaciona com a vida 

planetária, como um todo, não nos apresentamos 

como detentores formais da verdade suprema das 

coisas, pois o nosso trabalho, sim, poderá ser, e deverá 

ser, motivo de estudo, mas, absolutamente, não o de 

ataques claramente objetivados em desmerecer uma 

obra inteira sem a sua devida análise por parte das 

pessoas que, cremos, possam também vir a contribuir 

com o nosso objetivo, que é a de averiguar as infinitas, 

e múltiplas, possibilidades da Vida Mental do Plano 
Espiritual & Físico, de nossa Comunidade terrena. 

 

   Mas, cremos sinceramente, 

, quando a mentalidade das 

criaturas encarnadas da Terra estiverem mais aptas ao 

entedimento das coisas puramente espirituais, abstração 

feita daqueles de nossos irmãos e irmãs que já se 

afinam, de verdade, com o pensamento lúcido do próprio 

Codificador, de que os fatos afirmam por si só sobre 

as coisas meramente especulativas... 
 

   Precisamos avaçar, mesmo que um dado mometo a 

frete tehamos que retorar ao começo das coisas... 
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   E em respeito aos que gostam de estudar e se 

fascinam diante do novo, sem medo e sem segundas 

intensões alguma, continuamos na lida, assim como o 

fez Allan Kardec, e a sua seguinte reencarnação, como 

Chico Xavier. 

 

   Por isso, seguindo a orientação dos nossos Amigos 

Espirituais, daremos, aqui, mais algumas instruções 
matemáticas em torno da Missão do Espírito Elvis 

Presley, que está perfeitamente integrada aos 

princípios da lógica e da racionalidade, não nos 

esquecendo de que o Instrutor Áulus, na obra: “NOS 

DOMÍNIOS DA MEDIUNIDADE” (de André Luiz/Chico 

Xavier, FEB), nos leciona: 

, e sempre tomando como base 

de referência as obras mediúnicas, e de valor doutrinário 

inatacável, de Francisco C. Xavier: 
 

- Livro # 1 de Chico Xavier, “PARNASO DE ALÉM-

TÚMULO”: Diante da situação doutrinária em que se 

encontram muitos dos nossos confrades, que geralmente 

estão mais interessados em levantar altares ao próprio 
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orgulho e à própria vaidade, e ante os nosso comentários 

acima, vejamos que a primeira obra pela mediunidade 

de Chico Xavier nos Revela algo de muito interessante, 

se formos buscar as informações do Mais Alto dentro do 

esquema-chave que temos apresentado:  

 

   AUTOR ESPIRITUAL: AMADEU (?), que se apresenta 

como o 9º. Autor Espiritual dessa obra, de sua 19ª. 

Edição – 2ª. Reimpressão – FEB, 2010, “O mistério da 

morte”: Neste lindo poema épico, vamos ver que o 

Espírito que a assina de maneira anônima nos localiza 

exatamente dentro do nosso atual contexto doutrinário, 

e estudantil, pois aqui temos batido firmemente, tal qual 

o Codificador ao seu tempo, que todas as dúvidas, 

incertezas e angústias, haverão de se dissipar após 

termos deixado para trás a vida limitada da Terra e 

termos regressado aos planos invisíveis.  
 

   Nesta poesia, a palavra: “regresso” (que significa 

“VOLTA”), na contagem de sua específica estrofe, cai 

exatamente à palavra de # 7: O EXATO MÊS (7) DE 

JULHO DE NASCIMENTO DE VIVALDO P. S. FILHO 

(SÃO LUIS IX). 

_______________ 
 

   Mas, se a contarmos, a palavra-chave: “regresso”, 

na contagem desde o começo do soneto, cai exatamente 

à palavra de # 69.  
 

   A situação não poderia nos ser mais surpreendente, 

mesmo para mim que estou a realizar esta incursão 

didático-matemática-chave no exato instante em que me 

encontro produzindo essa nossa pequena nota do 

médium, sem que a tenhamos premeditado:  
 

   - O EXATO MÊS (6) DE JUNHO, DE 2012, DO INÍCIO 

DAS TAREFAS DE PSICOGRAFIA DE VIVALDO P. S. 

FILHO (SÃO LUIS IX), QUE DEU ORIGEM À SUA 

PRIMEIRA OBRA PSICOGRÁFICA, PROPRIAMENTE DITA, 
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QUE REPRESENTARIA A PRIMEIRA PARTE ORIGINAL 

DO SEU LIVRO: “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, 

ESPÍRITOS DIVERSOS, COORD. ESPIRITUAL DE ELVIS 

PRESLEY & SANTA CLARA DE ASSIS, EM HOMENAGEM 

AO LIVRO: “VOLTEI”, PELO ESPÍRITO IRMÃO JACOB 

(POR CHICO XAVIER/FEB). 
 

   - O EXATO MÊS (9) DE SETEMBRO, DE 2012, DO 

FINAL DAS TAREFAS PSICOGRAFICAS DE VIVALDO P. 

S. FILHO (SÃO LUIS IX), QUE REPRESENTARIA A 

PRIMEIRA PARTE ORIGINAL DO SEU PRIMEIRO 

LIVRO PSICOGRÁFICO, PROPRIAMENTE DITO: 

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, POR ESPÍRITOS 

DIVERSOS, COORD. ESPIRITUAL DE ELVIS PRESLEY & 

SANTA CLARA DE ASSIS, EM HOMENAGEM AO LIVRO: 

“VOLTEI”, PELO ESPÍRITO IRMÃO JACOB (POR CHICO 

XAVIER/FEB). 
 

   Este primeiro momento, segundo os nossos Amigos & 

Benfeitores Espirituais, foi apenas como uma forma de 
pressagiar os inquestionáveis 

, em forma de fatos matemáticos 

inquestionáveis, na obra de Chico Xavier, e que haverão 

de nos trazer uma nova e poderosa luz sobre os, até 

então, desconhecidos mecanismos aritméticos deixados 

pelos Espíritos do Senhor na Obra da Terceira Revelação, 

quanto a Bíblia Sagrada. 
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______________ 

 

   Se somos chamados a testemunhar sobre os fatos 

matemáticos-chaves na obra de Francisco C. Xavier, 

de como eles realmente foram agrupados e ajustados, 

uns sobre os outros e uns pelos outros, de maneira a 

dar encadeamento e sequência ao nosso romance 

mediúnico-matemático, também não podemos deixar 

de lhes esclarecer que essa providencia se apresenta 

praticamente impossível de ser feita em sua totalidade e 

em sua profundidade, pois aí teríamos que nos incrustar 

no Sistema-Geral e intricado da Vida Mental-Matemática, 

positivamente clarividente, dos Anjos Celestiais que 

Auxiliaram o Cristo de Deus na produção de elementos 
psíquicos e emocionais quando da construção da própria 

existência planetária, até mesmo na Geologia, quanto na 

das disciplinas da Arquitetura terrestre, onde bilhões de 

criaturas laboriosas e anônimas providenciaram até as 

primeiras partículas luminosas que comporiam todo o 

Ecossistema-Estelar de nossa Vida Celeste. 
    

   O assunto, por mais interessante que seja, ficaria 

excessivamente exaustivo para os nossos leitores mais 

generosos, que são exatamente os que se acondicionam 

aos nossos serviços mediúnicos com maior boa vontade, 

pelo coração e pelo sentimento, antes de qualquer 

especulação intelectual. 
 

   Precisamos, antes de qualquer coisa, de paz, concórdia 

e entendimento. 
 

   Vocês me compreendem?!... 
 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 06 de abril de 2016) 

______________ 
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   Com isso, meus queridos amigos e amigas leitores, 

cremos ter deixado aqui a ligação de nosso Amigo 

Espiritual Elvis Presley, o diretor-chefe da Equipe de 

Espíritos da 9ª. Esfera Espiritual da Terra (Arte em 

geral ou Cultural e Ciência), com as tarefas do Espírito 

da Verdade, por nosso intermédio e, antes de tudo, pelas 

mãos abençoadas do maior médium de todos os tempos: 

Francisco Cândido Xavier, quando vemos também se 

encontrar numa perfeita interface com a atual missão do 

Espírito São Luis IX, que foi o Codificador Desencarnado 
da Doutrina dos Espíritos, e que, na realidade, remonta 

desde os primórdios da civilização hebreia, como tem 

sido exaustivamente apresentado em forma de fatos & 

dados (chaves) insuspeitos da Matemática Divina, a 

partir das Revelações-Numéricas arqueologicamente 

decodificadas, ou decifradas, pela Decodificação 

Espírita, visto que nada poderá ficar encoberto sob 

o véu da ignorância, pois não podemos nos cansar em 

recordar as palavras do Messias de Nazaré: 

_______________ 

  

“Pois não há (algo) escondido que não venha a 
(ser) conhecido e manifesto.” 

 

– Lucas 8:17. 
 

(“O Novo Testamento”, tradução do original em grego, por 

Haroldo Dutra Dias, Editora CEI, 1ª. Edição: 2010). 

_______________ 
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   E, mais uma vez, voltamos a afirmar que o nosso 

trabalho mediúnico pertence aos nossos Benfeitores 

Espirituais, desencarnados e encarnados (estes, em 

momentos de Desdobramento Mediúnico...), que tem se 

valido da minha condição de médium para consagrar-

nos, a todos, e sem distinção de credo, crença, condição 

financeira, raça, opção sexual, ou de partido político, o 

amor pleno e a paciência extrema em Nosso Senhor, por 

oferecendo-os a caridade de suas Assistências. 
 

   Dentro do convívio doutrinário, se temos dúvidas 

quanto a algum ponto de nossa doutrina, em relação aos 

inúmeros fatos & dados espirituais que nos são trazidos 

por incontáveis médiuns de nossa causa Evangélica, ou 

de fora dela, façamos como o bom estudante, 

simplesmente peguemos as suas anotações e façamos, 

por nós mesmos, a nossa devida e necessária investida 

na pesquisa, o estudo e na reflexão, já que ninguém 

cresce e se ilumina só vendo os outros crescendo 

e se iluminando...  

   Aliás, como vimos logo no começo desse novo Capítulo 

Assinado por Elvis, na passagem de Jonas (Jonas 

1:1,2), ao vermos que ele somente se iluminou quando 

resolveu assumir a sua parte na tarefa que lhe foi 

confiada por Deus, sem medos e sem receios diante 

daqueles e daquelas que ele acreditava, e não deixava 

de ter certa razão, que poderiam lhe fazer algum mal, 

por conta da própria ignorância que jazia em suas 

naturezas ainda profundamente atrasadas, perversas e 

insensatas, injuriosas e muito arrogantes, como, na 

generalidade, tem sido com a maioria dos médiuns 

iniciantes, pelo menos entre os iniciantes, que, diante 

das infundadas agressões por parte das peseudo-

lideranças espíritas, passam a temer apresentar em 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/jn/1/1,2
https://www.bibliaonline.com.br/acf/jn/1/1,2
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público, ou até mesmo em particular, as suas belas e 

encantadoras visões e mensagens de Além-Túmulo.  

   Esse tema, já foi motivo de muita reflexão por muitos 

benfeitores espirituais e competentes médiuns do 

passando, como foi o caso de D. Yvonne A. Pereira, que 

em sua obra: “DEVASSANDO O INVISÍVEL” (pela 

Editora FEB), deixou claro o quanto isso será prejudicial 

não somente aos médiuns, iniciantes ou não, como para 

toda a nossa Doutrina. 

___________ 

 

___________ 

   De nossa parte, prefiro seguir adiante com Allan 

Kardec, Chico Xavier & Jesus Cristo, e prestando contas 

unicamente à minha própria consciência. 
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Clara de Assis, em italiano Santa Chiara d'Assisi, nascida Chiara d'Offreducci (Assis, 16 

de julho de 1193  — Assis, 11 de agosto de 1253), foi a fundadora do ramo feminino da 

ordem franciscana, a chamada Ordem de Santa Clara (ou Ordem das Claríssas)... 

Pertencia a uma família nobre e era dotada de grande beleza. Destacou-se desde cedo 

pela sua caridade e respeito para com os pequenos, tanto que, ao deparar-se com a 

pobreza evangélica vivida por São Francisco de Assis, foi tomada pela irresistível 

tendência religiosa de segui-lo. 

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

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_italiana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Assis_(It%C3%A1lia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1193
https://pt.wikipedia.org/wiki/11_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1253
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_das_Clarissas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nobre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caridade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Assis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Clara_de_Assis
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   Apresentação # 5 
___________ 

 

 

___________ 
 

   Minhas pobres criaturas dos Infernos da Terra! 
 

   Sei muito bem o que se passa na mente e no 

coração de cada um dos servidores da Causa Cristã 

pelo Espiritismo!... 
 

   Sabemos o quanto se aferra o homem-carnal nas 

coisas da vida puramente temporal, apesar de estar 

sempre, ou quase sempre, sendo alertado sobre as 

Coisas, os Fatos, os Dados, e sore as Criaturas  Mais 

Sublimes da Espiritualidade, visto que os nossos 

conselhos, que surgem aqui e ali, são colocados de 

lado antes mesmo de chegarem aos vossos sentidos, 

seja pela prece ou pela intercessão direta por meio 

da Mediunidade. 
 

   Fechas os teus olhos, oh! queridas crianças da 

existência terrena, para as coisas puramente da 

materialidade, e envolvam-se urgentemente nessa 

chuva de perfumosas laranjeiras a inebriar a alma do 
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fiel servente da divina eucaristia espírita, e 

comungando com cada um ou uma de nós, os reais 

propagadores da Mensagem Gloriosa de Jesus Cristo, 

que são As Vozes Celestiais, aqui, na alegria da 

Mensagem Consoladora e Instrutiva pelo Espiritismo, 

passando a converter as próprias carnes abrasadas 

nas paixões temporais da limitada vida terrena em 

oferendas de luz e paz, amor, e sensibilidade, que 

haverão de subirem aos Céus em forma de 

petições ao Santo Senhor, para que não vos faltem 

o querosene da Candeia que haverá de lhes Iluminar 

os caminhos eternos e venturosos, quanto seguros, 

para os Alpes da Vida Divina, desde a maltratada 

Terra. 
 

   Que sejam agregadas em vossos corações todas as 

bênçãos de Deus, que sempre descem do Mais Alto 

na direção de todos aqueles e todas aquelas que Lhe 

guardam os Mandamentos e Lhe comungam dos 

mesmos desejos, que são os de ver a todos e todas, 

sem perda de tempo, amarem-se uns aos outros 

como o Seu Bendito Filho nos amou. 
 

   Esta foi, e continua sendo, a proposta de resgate 

das almas humanas pelo trabalho desse incansável 

Benfeitor da Vida Maior, ANDRÉ LUIZ, que, antes de 

tudo, vê em todos um irmão e uma irmã, e, acima de 

tudo, sempre nos oportuniza evidentes & múltiplas 

formas de Estudo pela Educação do Evangelho do 

Reino, desejado ele e evidentemente contribuindo 

sempre com o engrandecimento da vida humana 

 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 04 de março de 2016) 
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   Nota do médium: Ao lado da Entidade Elvis Presley, 

a querida benfeitora Clara de Assis tem sido uma das 

mais frequentes Entidades da Luz que me auxilia nas 

tarefas do Livro mediúnico, já que, desde o ano de 

2012, quando iniciamos na psicografia, isso depois de 

um longo período de atividade ininterrupta na faculdade 

de clarividência e efeitos físicos, tem nos proporcionado 

a imensa alegria de podermos receber as Mensagens dos 

Espíritos Amigos da 9ª. Esfera Espiritual da Terra 

(Arte em geral ou Cultural e Ciência). 
 

 
    

   Embora, ela já esteja reencarnada no seio da vida 

humana, no interior do Estado de São Paulo, e numa 

reencarnação múltipla com outra personalidade que 

nasceu antes dela mesma, no interior de Minas Gerais, 

nada lhe impede que, vez por outra, ela venha ao nosso 

encontro em estado de Desdobramento Astral, embora 
muito lúcida no seu passeio espiritual, de maneira 

inconsciente, ou pelo menos semiconsciente, a depender 

do caso, durantes tais desprendimentos perispírituais, 

tendo em vista que na sua atual reencarnação em São 

Paulo ela não se encontra com mais do que 15-16 anos 

de idade, enquanto que na encarnação atual de Minas 

Gerais não tem mais do que 50 anos. 
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   Não lhe determinamos o sentido de desprendimento 

de maneira “consciente” pelo fato de ela, em ambas as 

experiências carnais, não ter ciência, ou pelo menos 

plena consciência, da sua elevação espiritual, e por isso 

mesmo estar, geralmente, alheia a esses rápidos transes 

persipírituais, com vistas a determinadas tarefas ao 

nosso lado ou em outras atividades da Vida Oculta da 

Terra que, no momento, nos escapa a extensão. 
 

 
 

   Os fenômenos muito curiosos de 

 já foram batidos em 

nossas obras mediúnicas anteriores, visto que os 

Espíritos, encarnados ou desencarnados, se apresentam 

para a minha clarividência, tanto quanto para a minha 

percepção de efeitos físicos, de maneira constante, 

quase que diariamente, já que podem se desprender 

de seus corpos, astral ou físico, mediante até mesmo um 

pequeno e leve suspiro.  
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________________ 

   
 

O culto professor e pesquisador italiano Ernesto Bozzano, estudou 
acuradamente vários casos sobre a mediunidade de 

desprendimento, ou Desdobramento Mediúnico, e, dentre eles, 
os casos muito interessantes de comunicação mediúnica entre 

pessoas ainda vivas. 
 

Portanto, para os amantes do Espiritismo-Ciência, os fatos psíquicos 
relatados pelo nosso estimado médium, como vivenciados por 

ele mesmo no decorrer dos seus laboriosos 20 anos de 
tarefas na Mediunidade com Jesus Cristo, não haverá de soar 

estranho, pois tudo corresponde fielmente, pelo menos em suas 
bases doutrinárias, com o que fora também estudado pelo 

inesquecível Mestre de Lyon, Allan Kardec, assim como também 
experienciado por inumeráveis sujeitos, ou médiuns, vivamente 

sábios e estudiosos, e nem sempre ignorantes das coisas do 
Espíritimo Imortal, desde os primordios da Terceira Revelação, à 
exemplo de Eurípedes Barsanulfo, Yvonne A. Pereira, Rafael A. 

Ranieri & Waldo Vieira, dentre outros. 
 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 04 de abril de 2016) 

   ________________ 
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   Tais ocorrências da nossa vida mental, enquanto seres 

essencialmente espirituais, indiscutivelmente trata-se de 

uma saborosa ferramenta de Estudo Psicológico, posta 

à nossa disposição pela própria Natureza que foi criada 

por Deus. 
 

 
 

   Em várias ocasiões, eu mesmo pude experimentar 

alguns casos evidentes de Viagem Astral, ou 

Emancipação da Alma, como estudado por Allan 

Kardec, evidentemente que sob um aspecto todo 

particular, já que cada médium, a depender do seu 

grau de instrução e percepção mediúnica, irá deter o que 
melhor lhe atinge ao coração e ao próprio sentido 

psíquico, quanto cada indivíduo irá perceber do Plano 

Invisível tudo aquilo que lhe é peculiar à própria elevação 

espiritual, quando, por isso, temos observado que todas 

as pessoas, individualmente falando, que se arroja por 

estas Regiões da Vida Espiritual trás as suas próprias 

impressões daquilo que viu e enxergou, o que mostra 

que o Plano dos Imortais é uma Região infinitamente 

vasta e incompreensivelmente múltipla, valendo a 

lembrança de que, de minha parte, pude inclusive me 

perceber em dois lugares ao mesmo tempo, tanto 
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fora como dentro do corpo físico, e até em três lugares 

ao mesmo tempo, neste último caso no que diz 

respeito ao corpo etéreo, ou dimensão etérica. 

____________ 

 

 
____________ 

 
 

   Tais facetas da nossa Vida Espírita, pode muito bem 

nos levar a compreender os quadros muito curiosos da 

Reencarnação “Múltipla” que temos relatado 
mediunicamente, particularmente sobre a minha própria 

vida passada, e em menor número sobre as Vidas 

Sucessivas de outras pessoas, pois que o Espírito, 

propriamente dito, pode não somente se elevar ao 

Infinito dos Céus como se expandir e se “multiplicar” 

em condições especialíssimas no próprio meio em que 

vive, esteja ele reencarnado na Terra Material, 

propriamente dita, ou nos Mundos Espirituais, a 

depender da sua força mental e do seu grau de 

evolução (Espíritos perversos tem esse poder, embora 

inferiorizados moralmente!). 
 

   A coisa é muito fácil de compreender, basta um pouco 
de boa vontade e uma boa doze de estudo, inclusive 

estudo científico com abordagem na Mecânica Quântica, 

nas várias disciplinas da Matemática, e na Astronomia, 

quando, por assim dizer, poderemos nos aventurar pelas 
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brumas de Um Novo Amanhecer, não mais nos 

colocando de maneira imprevidente contra a proposta 

Evolutiva de Allan Kardec para a Doutrina Espírita, e 

mesmo impedindo que outros e outras a elevem à 

patamares mais condizentes com o século de liberdade 

que vivemos, e deixando definitivamente a ignorância e 

a leviana ortodoxia, espírita ou religiosa, acadêmica ou 
cultural, de lado, passando a compreender com maior 

lucidez e claridade a Verdade de Jesus para cada um de 

nós: “VÓS SOIS DEUSES”!... 
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Prefácio de Veneranda 

 
Deus em nós! 

Sedimentar no próprio coração as pérolas sagradas do 

amor, da tolerância, e da gentileza, há muito deixou de ser 

um dever diante da Vida Eterna com Deus, ou na 

companhia de Deus, mas, acima de tudo, uma obrigação 

inadiável que haveremos de suportar por toda a nossa 

Imortalidade, compreendendo que a paz da consciência só 

se fará sentir em nossa intimidade quando, 

verdadeiramente, passarmos a vivenciar o próprio 

Deus em nós. 

– Veneranda (Santa Isabel de Aragão) 
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  O Prefácio da Mentora 
   ___________ 

   

   Queridos filhos & filhas do meu coração! 

   Na noite de hoje, quando, pelos veículos de 

Imprensa internacional, todos os povos do mundo 

puderam testemunhar a comovente rogativa do 

Santo Papa Francisco para que as pessoas, no trato 

umas com as outras, tivessem o dom do amor e do 

carinho, vemos o nosso estimado médium concluir o 

seu “enfadonho” artigo sobre a imperiosa 

necessidade dos seus irmãos e irmãs de crença, pelo 

Espiritismo-Evangélico, fazerem um autoexame 

diante da maneira medonha e muito esquisita como 

que vem se tratando uns aos outros, particularmente 

os que se consideram “superiores” diante da clientela 

imensa de “novos medianeiros”, ou mesmo não tão 

novatos assim, imaginando que a Lei da Justiça 

Divina não levará em conta tamanho desatino após 

terem deixado a vida terrena pelas portas da morte, 

que sempre nos acolhe pelo metro da simpatia de 

Deus, pois será Ele mesmo que nos julgará todas as 

ações insensatas e desrespeitosas com que tratamos 

todos aqueles e aquelas que foram colocados em 

nosso caminho para que, juntos, pudéssemos trilhar, 

um ao lado do outro, como verdadeiros irmãos e 

irmãs em Cristo, e filhos de um mesmo Pai. 
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   Sem dúvida alguma, é um franco ato de insanidade 

pensar que somos seres melhores do que os demais. 

   Por isso, embora o seu, também, enfado pelas 

coisas que normalmente nos conduzem à conflitos e 

desavenças, sempre seguidas por tragédias e 

desilusões mais aceras ainda desde a atual 

experiência carnal até depois da passagem pelo 

túmulo, estivemos, sim, unida à ele, ao nosso 

médium-mentor, que mais tem dado de sua saúde, 

pela caridade, aos seus detratores gratuitos, do que, 

verdadeiramente, recebido dos que se julgam imunes 

ou à margem da Lei de Ação e Reação, pois são 

sempre econômicos em doar afeto, carinho, respeito, 

e amor, sim, sempre e sempre o AMOR, como nos 

pede o grande Papa Francisco, quando, na verdade, 

não passam de exímios vampirizadores das forças 

alheias, principalmente quando os seus “opositores”, 

que vibram na faixa de força do Bem Maior, seguem 

destemidos e confiantes na vitória final de 

Jesus Cristo!!... 

  Não é por menos, já que é a inveja e o despeito que 

ensombram as suas almas perdidas nas trevas de si 

mesmos, fazendo-os se movimentarem por caminhos 

ainda muito obscuros da própria natureza psicológica 

humana, embora todos e todas se apresentem como 

respeitáveis e sérios sábios da Cultura-Espírita, como 

se fosse realmente possível para qualquer um desses 

infelicitados irmãos e irmãs esconderem a realidade 

que vai por dentro de si mesmos aos Espíritos da Luz, 

quando, em verdade, estão somete se acorrentado 
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às tragédias que haverão de sorverem até a última 

gota do cálice da desgraça espiritual que estão 

preparado para quando deixarem a velha carcaça 

carnal pela desencarnação... 

   O assunto seria interessante se, absolutamente, 

não fosse desagradável, já que a nossa proposta 

primeira será sempre a de caminharmos para frente 

e para o Mais Alto, deixando de lado as queixas e os 

atritos para aqueles de nossos irmãos e irmãs que 

ainda não compreendem, ou ainda não desejam 

compreender, o significado da Mensagem Cristã pelo 

Espiritismo, que é a de seguirmos adiante confiando 

no Cristo, e amando-nos uns aos outros como Ele nos 

amou. 
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   E dentro desse esquema de conflitantes intenções 

e dúbias posições, vamos ver como o querido ANDRÉ 

LUIZ vai desenvolvendo o seu novo trabalho, sempre 

naquele estilo “alto astral”, onde vemos criaturas 

encarnadas e desencarnadas em luta permanente 

pela sua Elevação Moral. 

   Formulamos votos de saúde e paz para todos os 

leitores e leitoras que se disponham a estudar e 

analisar o presente trabalho psicográfico, sem que 

forcem demais os seus neurônios em coisas 

secundárias, pois que o essencial mesmo, em cada 

um desses Livros, sempre produzidos a mil mãos 

diferentes, será o amor e a ternura, o respeito e o 

afeto, que se sobressaltam diante de qualquer 

informação puramente técnica, visto que o 

Sentimento Elevado será a todo momento a mola 

mestra para que venhamos a dar o grande salto de 

nossa Evolução, rumo ao Infinito! 

 

(Espírito)                                 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                         

(Salvador/BA, 08 de abril de 2016) 
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   _________________ 

Nota do médium em 18/06/2021 (Reprise): 
 

   Depois do Espírito Francisco C. Xavier (que foi a 

reencarnação de Allan Kardec), a grande Entidade 

Espiritual Veneranda é o nosso mais graduado Guia 

Espiritual, no que me deixa o coração carregado de 

alegria e felicidades, pois que a sua doce, quanto muito 

disciplinada, presença astral, em meu Lar ou na rua, 

sempre me traz tranquilidade e segurança no trato com 

as minhas faculdades psíquicas, sem contar que ela, 

sempre que possível e necessário, me dá luzes acerca de 

como devo, ou não, proceder em relação à minha vida 

humana. 

   Ela é uma inestimável Benfeitora da Vida Maior. 
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PRIMEIRA PARTE 

com 
__________

 

  

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina 

Cunha & Chico Xavier, surpreende-nos pela riqueza de detalhes 

fotográficos (desenhados pela querida médium mineira, que fora 

sobrinha do grande Eurípedes Barsanulfo!) do Espaço Geográfico 

Espiritual do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde na sua 

generalidade eles residem e trabalham, da referida 

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

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica 

obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André 

Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de 

Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora 

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

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

numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, 

que nasceu e reside atualmente na Cidade de São 

Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os 

Santos), no Brasil, já que o projeto das belas 

Revelações Espirituais em torno de algumas de 

suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu 

conhecimento, ou não, por força da natureza 

transcendental do precioso projeto em curso estar 

alinhado ao número nove (9), referente ao mês (9) 

de setembro do ano de 2012, quando o nosso pupilo 

mediúnico concluiu, a rigor, o seu primeiro Livro (em 

PDF) pela psicografia, propriamente dita, Livro # 2: 

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos 

Diversos, com a Coordenação Espiritual de Elvis 

Presley & Santa Clara de Assis, já debatido em 

obras anteriores de sua lavra psicográfica, e que foi 

produzido em homenagem ao Livro: “VOLTEI”, 

pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/pela FEB). 

   

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

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

pelo Espírito Santa Brígida da Suécia. 
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______________________ 

 

Dr. Carlos Chagas (O pseudônimo “André Luiz” foi 

utilizado nas obras da abençoada                               

lavra mediúnica de Chico Xavier).                                           

______________________ 
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______________________ 

 

Obreiros da Vida Eterna é um livro espírita, psicografado por Francisco Cândido 

Xavier e ditado pelo espírito André Luiz, editado pela FEB (Federação Espírita Brasileira) 

em 1946. 

Esta é a quarta obra da série do autor espiritual André Luiz, chamada de Série André 

Luiz composta de 16 livros. A Série André Luiz pode ser subdividida em duas 

partes: Coleção A Vida no Mundo Espiritual e Obras Complementares. Obreiros da Vida 

Eterna é também a quarta obra da Coleção A Vida no Mundo Espiritual. 

Neste livro, André Luiz nos ensina, em detalhes, como se dá a organização de missões 

espirituais. Ele também nos dá informações valiosas sobre o Umbral, e alguns fenômenos 

que lá existem, como o "fogo purificador", segundo seus termos. Nesse livro, ele também 

discorre sobre os métodos, as aplicações e as conseqüências das desencarnações 

providenciais, aqueles que são guiadas pelos espíritos superiores. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADrita
https://pt.wikipedia.org/wiki/Psicografia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_C%C3%A2ndido_Xavier
https://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_C%C3%A2ndido_Xavier
https://pt.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Luiz_(esp%C3%ADrito)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Federa%C3%A7%C3%A3o_Esp%C3%ADrita_Brasileira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nosso_Lar#Bibliografia_da_S.C3.A9rie_Andr.C3.A9_Luiz
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nosso_Lar#Bibliografia_da_S.C3.A9rie_Andr.C3.A9_Luiz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Luiz_(esp%C3%ADrito)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Umbral
https://pt.wikipedia.org/wiki/Obreiros_da_Vida_Eterna
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Capítulo # 1 - Único  

OBREIROS DA VIDA ETERNA 

 

   Baseado nos Capítulos: 4, 7, 8, 9, 10 & 17. 

   Nota do médium: Muita coisa temos dito sobre as ocorrências 

mediúnicas que eu tenho sido testemunha ocular no decorrer dos 

últimos 20 anos de tarefas na Seara de Jesus, embora, de maneira 

inusitada, a maioria dessas clarividentes visões do Mundo dos Espíritos 

eu tenha percebido mais fora dos Centros Espíritas do que dentro deles 

mesmos. 

   Curiosamente, logo no comecinho de nossas tarefas em salas- 

mediúnicas, eu me surpreendia pela quase insipiência de nossa 

vidência dentro das salas de tratamento aos Espíritos sofredores e 

perturbados do Além, quando pensava: “Meu Deus! porque será que 

eu não vejo os Espíritos por aqui, enquanto que lá fora, na rua, em 

nosso lar, ou em outros ambientes fora do Centro, vejo quase que 

ininterruptamente a vida social, e a sua ação obsessiva, quando fosse 

o caso, sobre os seres encarnados?” Foi quando, com o passar do 

tempo, fui observando que, ao poucos, os nossos Instrutores 

Espirituais estavam me preparando para a nossa vida mediúnica longe 

das tumultuadas e conflitantes organizações doutrinárias de nossa 

terra, pois, em verdade, o que eu via por entre os porões dos Centros 

Espíritas, pelos quais eu passei, era muita disputa de poder, e muita 

confusão e ignorância no trato com as coisas do Espiritismo. 

   Não foram poucas as vezes que, em determinada circunstância, eu 

via nitidamente as ocorrências do Mundo Espiritual e, de maneira 

inusitada, e mesmo intempestiva, os “dirigentes” que orientavam os 

trabalhos da Casa onde eu frequentava e trabalhava, diziam que “tudo 

não passava de coisa de minha imaginação”!...  

   É pouco, ou querem mais? 

   Pois bem, muita coisa eu teria o que dizer sobre o que eu mesmo 

tive de passar “nas mãos” de muitos irmãos e irmãs de crença 

Evangélica que, muito ignorantes ainda no trato com a mediunidade, 

crivam os médiuns, principalmente os médiuns iniciantes e com pouco 

estudo, de observações desrespeitosas, isto, quanto não insinuam que 
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os pobres coitados não passam de pessoas obsidiadas, levando esses 

iniciantes da mediunidade, por exemplo, a se afastarem de suas 

tarefas para tratamentos que, quase, não acabam mais, quando não 

os levam a tratamentos psicológicos e psiquiátricos desnecessários, e 

definitivamente interrompendo uma missão que nem havia chegado 

direito a se iniciar. 

   No meu caso particular, pelo fato mesmo de minha intensa vontade 

em aprender sobre a Vida Espiritual e sobre a Mediunidade, alicerçada 

num estudo constante das obras de Allan Kardec e nas de André Luiz 

(por Chico Xavier), particularmente, e por outras clássicas obras de 

nossa Doutrina, fui notando que “aquele pessoal” de Centro Espírita, 

em sua maioria, não sabia nada, ou quase nada, de Espiritismo, e, na 

sua generalidade, o que tinham mais era despeito e inveja dos 

novos Mensageiros encarnados que aportavam às “suas Casas”, como 

se esses “novatos” da mediunidade estivessem desejando disputar 

algum palmo de terra de seus pomposos Centros Espíritas, que mais 

pareciam uma trincheira de guerra do que, em verdade, uma Casa de 

Oração, onde pessoas simples e humildes pudessem buscar o auxílio 

dos Espíritos Protetores para o alívio de suas dores e dos seus 

imensos problemas pessoais. 

   ________________ 

   Sempre somos de parecer que cada pessoa, como 

cada estudante de Espiritismo, de Espiritualismo e de 

Espiritualidade, deva trabalhar ou se localizar onde 

melhor se sinta, já que tem pessoas que se adaptam 

melhor a um determinado ambiente do que a outro... 

Entretanto, no caso da Mediunidade, 

, é 

natural que pairem sobre as mentes dos servidores, 

iniciantes ou não, todo o tipo de vibração, em forma 

de imagens ou fluidos, cheiros ou cores, que emanam 

das mentes que estão transitando a sua volta, quanto 

deles mesmos, sejam elas de seres encarnados ou 

desencarnados. 
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   Por isso, dentro desse conjunto de elementos- 

psíquicos que fazem parte da Ecologia Mento-

Sentimental da vida humana, tanto na Terra como no 

Céu, deveremos estar cientes se o ambiente ao qual 

estamos a nos aproximar trata-se de uma parcela do 

inferno ou do céu que nutrimos dentro de nós 

mesmos, visto que, numa tarefa como a nossa, que 

cabe a cada um de nós estarmos em comunhão 

estreita com as forças dividas da Espiritualidade 

Superior, precisamos mesmo é de muita paz e muita 

tranquilidade para exercer e cultivar o necessário e/ 

ou desejado trânsito mediúnico com os Obreiros da 

Vida Eterna. 

 

   Se do Outro Lado da Vida há Seres angélicos, 

verdadeiramente imbuídos de servir ao Senhor, com 

grade valor e distinção, entrega e renúncia, sempre 
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ajuizando as ações dos seus pupilos pelo mérito 

individual de cada um deles, precisamos levar em 

conta que Do Lado de Cá, onde transitam os seres 

encarnados (André nos esclarece que ele está numa 

faixa de vida intermediária à nossa terrena, por isso 

ele se coloca na condição de um homem em transito 

pela Terra!...), o que mais se vê são criaturas 

profundamente apegadas aos padrões de vida social 

terrena, quase todos e todas indispostos a “largarem 

as suas velhas quinquilharias materiais” no interesse 

de se Elevar, pelo serviço e pela instrução, aos Planos 

Mais Elevados da vida terrena. 

   Os nossos amigos e amigas espíritas estão com 

uma joia preciosa entre as suas mãos, já que no 

Espiritismo eles encontraram o verdadeiro tesouro 

ao qual se reportou o Mestre e Senhor, ao afirmar-

nos que o Reino de Deus não era deste mundo... 

   Sim, positivamente, se a Doutrina de Jesus pelo 

Espiritismo não é exatamente o Reino, pelo menos é 

a chave para adentrá-lo, desde a vida atual, por meio 

de uma lucida e sentimental Educação e toda ela 

voltada para a compreensão e a necessidade de uma 

existência harmônica e pacífica, amorosa e gentil, 

não somente, e esquisitamente, entre aqueles e 

aquelas que ainda nos associam os serviços com os 

seus particulares desejos econômicos e religiosos, 

culturais e científicos, mas, indiscutivelmente, entre 

todas as criaturas que já sintam em seus 

corações a necessidade de mudar, mudar para 

melhor, de verdade!... 
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   Podemos até entender as dificuldades travadas 

pela generalidade dos seres encarnados em saírem 

desse lamaçal de sombras e de trevas no qual, 

invariavelmente, de encarnação e encarnação, todos 

e todas vêm se arrojando desde os tempos primitivos 

da Terra Material, numa teimosa e angustiante luta 

pela conquista de um tesouro puramente humano, 

mas, por outro lado, não vemos com bons olhos a 

insistência sistemática em se manterem no atraso 

espiritual com a desculpa de que “não sabiam” por 

onde começar... 

   Jesus Cristo é o nosso Pastor Divino, e, com Ele, e 

ao lado dEle, nada haverá de faltar a pessoa alguma. 

   Não cremos que exista uma única pessoa sobre a 

face do mundo que já não tenha ouvido, em algum 

momento qualquer, o Nome Sagrado de Nosso 

Senhor... 

   Não há como alguém, em sã consciência, afirmar 

que nunca soube onde encontrar as palavras de fé, 

de otimismo, e de compreensão que nos são 

ministradas pelo Salvador do Mundo... 

   Se há gente na Terra que não se adéqua ainda aos 

princípios do Espiritismo, não podemos desconsiderar 

que há muitas pessoas que estão imbuídas de boa 

vontade em outras “paróquias” da vida religiosa 

humana..., então, dentro desse meridiano 

pensamento, ou desse contexto, devemos considerar 

que há muitos locais sobre a face terrena onde os 

seres reencarnados possam ir buscar auxílio e boa  
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orientação, socorro e paz, sem que venha a 

transformar a sua ideia inicial de Deus em um 

tormento de consciência para o seu próprio coração. 

   Jesus comanda as suas ovelhas em todos os 

rebanhos do mundo. 

   Somente precisamos estar convencidos de que, 

sem Ele, nada produziremos de bom e de útil, seja 

em nosso ambiente doméstico, na via pública, na 

igreja, na igreja, ou na Seara Espírita. 

_____________ 

 

O Lar da gente deverá ser o anteparo para qualquer atividade 

Espírita, pois que é no recinto doméstico onde surgem, pela 

reencarnação, as Almas que podem se entreajudar com mais 

eficiência, se não pelo Espírito, certamente que pelos                               

laços do sague..., levando-se em consideração de que a família 

conseguia é um porto seguro para o Sentimento desejado.                                                                          

_____________ 
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   Quando vemos os nossos irmãos e irmãs, em sua 

maioria, se detendo com maior atenção para as 

ocorrências mediúnicas que lhes chegam à 

sensibilidade psíquica dentro das Cearas Espíritas, 

praticamente desconsiderando que o seu próprio lar 

terreno é a verdadeira morada de Deus, a partir do 

seu mundo íntimo, rico ou pobre de sublimes 

emoções, pelo menos para si mesmo e para aqueles 

que lhe partilham da vida sentimental, ficamos 

perdidamente entristecidos pelo quanto de sublimes 

realizações de natureza transcendental que poderiam 

ser Interpretadas, à Luz do Consolador, por esses 

mesmos crentes-espíritas, que, via de regra, 

acreditam-se mais felizes, mediunicamente 

falando, fora de casa do que dentro dela... 

   Não podemos nos esquecer que por mais que os 

nossos amigos e companheiros de vida doutrinária 

sejam “os nossos irmãos e irmãs perante o Senhor”, 

na realidade são os nossos familiares e parentes mais 

próximos que, via de regra, nos acolherá na 

necessidade mais extrema, que possa vir de uma 

hora para outra e sem que a premeditemos, sequer 

por meio de uma simplória gripe. 

   Não estamos desmerecendo o valor íntimo dos 

espíritas, como um todo, mas, indiscutivelmente, é 

no seio do nosso próprio lar, antes que em qualquer 

agremiação religiosa, que haveremos de receber o 

conforto da solidariedade humana, e “monetária”, 

em particular, pois se podemos dizer uma única 

verdade no mundo, essa verdade é a de que a 
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maioria dos nossos irmãos e irmãs espiritistas estão 

mais para “mão de vaca” do que para “doadores de 

benesses monetárias”, sempre vido com aquela 

“desculpinha” de que tem sobrado pouco para as 

tarefas da caridade material, e “muito” para as da 

caridade moral! 

   Nos dias de hoje, vemos como é raro um adepto 

de Espiritismo se solidarizar, individualmente, com 

alguma pessoa que esteja passando por privações 

materiais... Se for para dar uma “força espiritual”, 

tudo bem, mas falou em tirar “algum” do bolso, as 

coisas começam a desandar mesmo, e passam quase 

que a detestar aquele companheiro ou companheira 

que veio até ele, ou ela, na esperança de encontrar 

um ombro amigo, um verdadeiro amparo moral.    

   A situação anda tão desconcertante no seio das 

sociedades espíritas formalizadas, que até mesmo o 

profundo isolamento, sem a natural assistência metal 

dos companheiros encarnados que deveria ser o 

suporte de todo trabalhador da mediunidade, será 

melhor para ele, para o médium, no desenrolar de 

suas tarefas junto aos Benfeitores desencarnados, e 

mesmo encarnados em Desdobramento Mediúnico, 

para que, de todo, a sua missão não venha a ser 

interrompida por conta de uma eventual, e, às vezes, 

muito corriqueira, investida de algum pseudo-

doutrinador querendo lhe crivar o coração e a mente 

com palavras injuriosas em relação à sua própria 

condição de médium, iniciante ou não, como se eles 

tivessem olhos para ver o que realmente acontece 
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por detrás do véu da morte, quando, na verdade, não 

sabem nem mesmo distinguir os fluidos pesados e 

pestilentos das sombrias Entidades espirituais que 

lhes sopram aos ouvidos tamanho desatino, das que, 

geralmente, oferecem retaguarda segura e generosa 

aos trabalhadores humildes da mediunidade, como 

um todo. 

   Num determinado momento de reflexão, quando o 

nosso amado-mentor Vivaldo se encontrava dando 

atenção ao noticiário matinal do dia 21 de abril de 

2016, imediatamente, ao visualizar pela tela da sua 

televisão, a notícia da morte de um determinado 

irmão médico, percebeu, isto, pela sua poderosa 

clarividência, quando o Espírito desse nobre benfeitor 

da Medicina dos encarnados se deslocou em Espírito, 

quase em desespero, para o local onde seria feita a 

sua necropsia...  

   Dedicando-lhe um profundo carinho e respeito, não 

somente pela situação, em si mesma, mas como pela 

própria pessoa que acabara de desencarnar por conta 

da gripe H1N1, e muito espantado pela situação 

inusitada, notou a grande angustia do médico que 

recém partira para a vida mais Alta ao, naqueles 

seus primeiros momentos de Vida Espírita, 

perceber o quadro de verdadeiro horror que seria 

uma investida dos seus colegas de profissão no seu 

corpo fisiológico que acabara de deixar sobre o solo 

da experiência humana. 

   O nosso amigo-mentor encarnado, muito atento às 

consequências de ordem espiritual na economia 
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emocional dos médiuns terrenos, de uma maneira 

geral, rapidamente se colocou de prontidão para 

apenas visualizar e perceber, mentalmente e 

emocionalmente, o que realmente estava capacitado 

para deter do mundo parafísico...  

   Com isso, uma vez observando a situação de uma 

maneira mais geral do que específica, embora 

dentro do campo mental da própria Entidade 

médica, recém liberta, em questão, tratou 

imediatamente de orar e pedir ao Senhor da Vida que 

lhe amparasse as forças íntimas, para que ela, aquela 

Entidade-médica recém desencarnada, pudesse 

receber o alívio espiritual de que era merecedora, 

pois, nos poucos momentos de sua visão mediúnica, 

ele, pode também observar o quanto de carinho e 

respeito era detentor o médico recém liberto da vida 

física. 

   Por alguns momentos, o nosso Vivaldo (risos) ficou 

pensativo quanto ao fato de uma pessoa tão jovem, 

e tão necessária ao mundo dos mortais, por conta de 

sua profissão, por exemplo, ter partido para o Mundo 

dos Espíritos, ou alguma de suas Dimensões Mais 

Elevadas, de uma maneira tão dramática e tão 

inesperada!..., já que o que tem faltado por aqui, o 

solo da existência terrena, são pessoas realmente 

devotadas ao bem do próximo!... 

   Na realidade, se não tomarmos as devidas 

precauções diante de todas essas tenazes 

maquinações dos seres espirituais inferiores, vamos 

acabar ainda perdendo muitas pessoas, homens e 
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mulheres de todas as idades,  sobre o solo da vida 

terrena que foram enviadas para aí com a distinta 

proposta de socorrer e de auxiliar aos que mais 

necessitam, visto que as pessoas de melhor condição 

econômica, aqui e ali, sempre dão um jeito de 

“escaparem” dessas horrendas epidemias que 

abatem de maneira muito dolorosa o moral da 

civilização humana. 

______________ 

   Nota do médium em 12/08/2021: Vejamos que hoje, 

quando realizamos a Revisão & Ampliação desse material 

literário, com André Luiz, estamos travando uma nova 

batalha no mundo terreno, dessa vez contra a pandemia do 

coronavírus...  

______________  

   No caso das pessoas que se entregam para o 

auxílio pessoal às comunidades sofredoras e pobres 

do mundo, estes, por si só, já se encontram num 

campo de risco, mas que, em hipótese alguma, são 

tomados pelos seus benfeitores espirituais como 

possíveis “cartas fora do baralho”, já que 

entendemos e tudo fazemos para que fiquem ai o 

máximo de tempo utilizando-se dos seus corpos 

físicos. 

   Precisamos todos compreender que nos mundos 

inferiores, tal como acontece na Terra Material dos 

encarnados, após a desencarnação das “pessoas”, 

visto que todos nós somos seres humanos, embora 

transitando por faixas dimensionais distintas, os 
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resgates não acontecem sempre na hora certa ou no 

momento desejado, pois que as circunstâncias do 

acontecimento, como a condição moral de cada 

indivíduo em transito de um Plano de Vida para o 

Outro, poderá variar ao infinito... 

   E seguindo a ilustração anterior, mas dentro de 

outras características, vimos também quando, nesta 

mesma semana da anterior, o nosso medianeiro 

observou pela clarividência, seguindo detidamente 

ao noticiário de determinada emissora de TV, o 

assassinato de um policial encarnado... Naqueles 

instantes de perplexidade, notamos a surpresa do 

nosso estimado Vivaldo ao se deparar nitidamente, 

pelo seu aparelho de televisão, com a grave cena 

onde via o agente de polícia, em Espírito, logo após 

o impacto do tiro que ele havia recebido, se arrojar 

automaticamente para fora do veículo motor onde 

se encontrava, por entre o vidro dianteiro do seu 

carro... A dor e a profunda angústia que lhe crivou o 

peito e todo o corpo espiritual, do policial em 

questão, fez com que, imediatamente, fossem 

alertadas determinadas Equipes Espirituais que 

transitavam pela região e que tinham mais a ver com 

a sua preferência católica. 

   Espantados pela circunstância inesperada, estes 

valorosos Mensageiros da Vida Espiritual não sabiam 

ao certo como agir, já que se tratava de criaturas 

bondosas ligadas ao atendimento emocional dos 

seres em transito pela vida terrena... Quando, em 

frações de segundos, outras Entidades vieram em 
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seu auxílio, dessa vez eram seres espirituais mais 

especializados, estes, conhecedores das técnicas de 

desprendimento do corpo espiritual, embora não 

fossem Espíritos-espíritas. 

   De nossa parte, minha e da do querido mentor 

Odilon Fernandes, que me acompanha na tarefa de 

transferência metal dos fatos & dados espirituais para 

o campo psíquico de Vivaldo, do Livro de # 20, 

deixamos rolar os acontecimentos para a tela visual 

de nosso pupilo como se ele estivesse se inteirando 

da situação em locum, como se ele mesmo estivesse 

presente ao acontecimento, e não apenas como uma 

visão pura e simples dos acontecimentos passados, 

embora tudo sendo visualizado por ele pela tela 

de sua televisão material. 

   Imediatamente, sem se dar conta de nossa 

presença ao seu lado de maneira mais objetiva, ele 

passou a pedir proteção para aquele jovem policial 

que acabara de receber o impacto de um tiro 

fulminante e que, literalmente, se via desalojado do 

seu próprio corpo fisiológico como se tivesse sido 

abruptamente expulso por uma implosão de natureza 

vibracional, sem comparação entre os seres ainda 

reencarnados.  

   Como vemos, tanto nesta situação quanto na 

anterior, a condição temperamental das criaturas, 

quanto as suas particularidades religiosas, é que lhe 

facultarão a devida Assistência dos Obreiros da Vida 

Eterna quando da sua, quem sabe, inesperada 

desencarnação.   
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   Na segunda situação, na qual vimos como foi o 

dramático desprendimento do irmão-policial, pelo 

choque do tiro que levou por traficantes que lhe 

perseguiam devido à sua postura sólida e reta diante 

do crime organizado, a ocorrência fora, podemos 

dizer com seguraça, até providencial, pois, numa 

situação diferente, caso ele tivesse sido levado com 

vida para algum serviço de socorro especializado na 

Terra, pela própria condição da sua parentela 

reencarnada, ele haveria de sofrer ainda mais pelo 

desencarne intempestivo, motivado, antes de tudo, 

pela sanha dos Espíritos inferiores que não lhe davam 

tréguas desde que chegou ao mundo pelas portas de 

uma reencarnação programada na Vida Maior. 

   Uma vez tendo sido resgatado por eficientes e 

adestrados Enfermeiros da Espiritualidade Maior, por 

meio de uma tela protetora em forma de finíssima 

teia-magnética a lhe envolver todo o corpo espiritual 

de maneira hermética, foi imediatamente ajustado 

de volta ao ambiente onde se encontrava os Seres 

Mais Elevados de sua parentela espiritual, um tanto 

limítrofe da Esfera dos encarnados... já que, caso em 
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contrário, se ele não houvesse tido o auxílio devido, 

embora um tanto fora do tempo, seu corpo espiritual 

sairia levitando pelo espaço afora...  

   Devido a esta providência, aos poucos ele foi sendo 

lentamente envolvido por um casulo de gazes da 

Enfermagem Espiritual de constituição diamantina, 

quase translúcida, mesmo para os desencarnados de 

nossa Esfera de ação, que lhe dava a sensação de 

alívio e de grade conforto através de elementos da 

farmacologia espiritual, dando possibilidade aos seus 

familiares que já vivem Do Lado de Cá lhe carregar 

carinhosamente na direção do Infinito, como se 

tivessem em seus braços um maravilhoso e delicado 

presente de Deus!!... 

_____________ 

   Nota do médium: Segundo André, a gaze-hermética 

utilizada para a formação da pele espiritual, que foi 

produzida especialmente para cobrir todo o corpo astral do 

nosso irmão-policial recém-desencarnado, apresentava, em 

sua estrutura química, elementos do nióbio, quanto de 

outras substâncias fisioquímicas de alto valor calórico da 

natureza psíquica dos Seres Mais Elevados da Vida Espiritual, 

favorecendo a construção de condutos, em forma de micro-

vasos superficiais, que, por sua vez, seriam responsáveis 

pela condução dos gases nocivos provenientes da hiper-

implosão ocorrida por dentro da própria estrutura do seu 

corpo espiritual. 

   A adaptação química da estrutura-básica da gaze às 

necessidades do paciente foi realizada de maneira quase 

automática, já que o corpo espiritual em agonia passava a 

transmitir as suas carências químicas em razão da potência 
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da implosão causada pelo choque do disparo à bala que levou 

e, também, pela força mental destruidora dos agressivos 

agentes do crime, encarnados e desencarnados, sob o corpo 

físico e astral do valoroso policial. 

_______________ 

   

Ao lado das obras de outros Companheiros da Vida Maior, 

por diversos médiuns distintos, vamos encontrar estes dois 

preciosos Livros do competente tarefeiro da mediunidade: 

Rafael A. Ranieri, onde há casos muito interessantes de 

Vida após a morte, entre outras interessantes informações 

sobre as desencarnações. 

   _______________ 

   Uma vez tendo ajudado ao nosso querido médium 

a sair do torpor produzido pela angustiante, no bom 

sentido é claro, cena na qual ele visualizara o jovem- 

médico recém-liberto da roupagem fisiológica, em 

ação intempestiva na direção dos seus “algozes” 

encarnados, que na realidade nada mais eram que os 

seus capacitados colegas de profissão que haveriam 

de lhe rasgar as carnes e as entranhas com a “gentil” 
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tarefa de lhe auscultar as dores íntimas da morte 

injuriosa, pela investigação atenta dos bacilos e das 

células mortas de maneira inesperada, me detive 

mais atentamente na atenção do estimado amigo 

espiritual que me fazia companhia, e lhe perguntei 

quase a queima roupa: 

 - Odilon, meu caro, como vemos aqui, o nosso 

Vivaldo se ressente de maneira muito profunda pela 

imagem astral, embora transmitida pelo seu aparelho 

de televisão terreno, do querido servidor da Saúde 

Humana que acaba de desencarnar por gripe e que, 

segundo ele mesmo pôde testemunhar, se vale da 

Assistência de Elevados Companheiros Espirituais do 

Mais Alto..., que, embora o seu mais nobre valor 

moral, o vemos se desvincular de maneira abrupta 

das mãos de generosas Entidades de nosso meio e, 

quase como um louco, seguir na direção do local 

onde iria ser realizada a autopsia de seu corpo carnal, 

deixado para trás pelo fenômeno da morte. 

   Com isso, notamos que nem sempre os Espíritos, 

um tanto mais aquinhoados de elevação moral, se 

encontram em pleno domínio das suas próprias 

emoções, mormente quando deixam o corpo material 

pela morte inesperada... 

   Qual a sua opinião a esse respeito? 

   - André, como o amigo bem sabe, tudo o que 

somos agora é exatamente o resultado do que fomos 

há alguns segundos atrás...  
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   Não podemos mudar a força da reação em cada um 

de nós, segundo as nossas ações boas ou más diante 

da vida como um todo, pelo fato de que somos seres 

espirituais, mesmo que por enquanto sejamos 

homens e mulheres encarnados, a maneira de um 

natural edifício em construção, que na verdade é a 

nossa própria psicologia.  

   No caso desse nosso irmão, de elevada condição 

espiritual, ele foi levado a fazer isso, exatamente, por 

ter sentido dentro de sua própria alma, agora 

desenfaixada do seu casulo terrestre, a ressonância 

daquilo que haveria de acometê-lo assim que dessem 

início aos trabalhos de investigação necropciana em 

sua vestimenta carnal, que ainda se ressentia 

vibratoriamente pela perda dos fluidos animais 

saudáveis, tudo proveniente de uma doença que lhe 

fez vítima antes do momento adequado, ou, pelo 

menos, previamente ajustado pelos seus Benfeitores 

da Vida Maior, pois, segundo já sabemos, ele só 

deveria realmente desencarnar daqui a uns 20 anos, 

ou por volta disso, após ele tivesse concluído as suas 

tarefas gerais e particulares no seio da sociedade 

onde vivia... O que, naturalmente, lhe fez varar 

os fluidos pesados da região brasileira onde se 

encontrava, seguramente, se imantando mais 

ainda dos vapores tóxicos e pestilentos da vida 

terrena. 

   Todos nós sabemos, ou pelo menos os espíritas 

deveriam saber, que a reencarnação, vista sob 

qualquer aspecto, é sempre uma temeridade para 
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quem vem do Mundo Espiritual para cá, para a esfera 

dos seres mortais... Com isso, qualquer deslize de 

ordem sentimental ou emotiva, sempre haverá de 

trazer algum tipo de desconforto na hora do nosso 

desencarne, isso, tomando como princípio de que 

cada minuto da nossa vida que gastamos seremos 

obrigados a colher em forma de horas felizes, ou 

infelizes, após a morte, abstração feita de alguns 

poucos valorosos Espíritos que triunfam sobre a 

materialidade humana como verdadeiros heróis da 

reencarnação, nestes casos tudo é alegria, felicidade 

e paz para eles! 

   Entretanto, em ambos os casos relatados, 

verificamos o valor pessoal de cada um deles, já que 

ambos foram amparados pela gentileza e pela 

caridade dos seus benfeitores espirituais. 

   Mas, como você mesmo me questiona, me dando 

a graciosa oportunidade de valorizar o meu 

próprio tempo, pelo estudo e pela reflexão 

(risos), não temos como avaliar e avalizar com a 

precisão que desejamos como será o desencarne, e 

mesmo o atendimento, dos irmãos e irmãs da carne, 

pois a vida íntima de cada ser pode ser caracterizada 

como uma verdadeira caixa de surpresas, quando 

ninguém ao certo sabe o que esperar da natureza 

íntima de cada um, em particular, a não ser, é claro, 

quando estamos lidando com algumas criaturas 

verdadeiramente carregadas de alto valor moral, ai, 

nestes casos excepcionais, a situação se apresenta 

de maneira muito característica, quando os vemos 
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literalmente , praticamente sem 

a necessidade de nenhum esforço de nossa parte, 

estes são os santos e os anjos da Vida Imortal que 

fizeram breve estágio pela vida terrena. 

   Neste ponto de nosso contato, vemos mais uma 

vez como o estudo de nossa doutrina se faz 

necessário a todos indistintamente, em qualquer 

Religião onde a pessoa se encontre. 

   Absolutamente, que não fazemos a apologia de um 

mundo completamente e unicamente espírita, 

entretanto, precisamos compreender, em sua 

perspectiva mais profunda, que o conhecimento 

antecipado da Vida Espiritual, com as suas naturais 

nuanças dimensionais e multiplicidade de vida extra-

corporal, facultará a cada um dos seres da Terra uma 

apreciação melhor sobre a condição daquelas e 

daqueles Espíritos já desencarnados que, por 

ventura, venham a se apresentar para eles e para 

elas como “protetores” e “salvaguardas” de sua nova 

romagem para além do portal escuro da cova 

terrena, já que do Lado de Cá, invariavelmente, 

também existem muitos charlatões e muitas damas 

de companhia que sabem bem menos do que aqueles 

e aquelas a quem estão se apresentando como 

salvadores e salvaguardas espirituais. 

   Vejamos, que nos dois exemplos visualizados pelo 

nosso médium, sob a nossa custódia mental, tratava-

se de duas nobres pessoas de condição espiritual 

relativamente elevada, embora a neblina psíquica 

que lhes acometiam durante o desprendimento, mas 
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que, por conta de uma má formação espírita, ou 

antes, de uma falta de Educação para a Vida Real, 

tomaram eles a iniciativa de demandarem por 

caminhos nada favoráveis a eles mesmos, um 

conscientemente e o outro semi-cosncientemente, 

sem que, de imediato, os seus Protetores 

desencarnados e verdadeiros pudessem ter tomado 

alguma iniciativa mais adequada, aliás, isso só 

acontecendo alguns segundos após os fatos que 

acabamos de narrar, que para a maioria podem 

equivaler a muitos e muitos anos de dor e 

desolação do lado de cá da Eternidade... 

   Dando algum tempo para que o nosso Odilon 

respirasse, voltei a lhe fazer uma nova pergunta: 

   - Algo que fez o nosso Vivaldo se ressentir em 

relação ao médico recém desencarnado, fora o fato 

de ele mesmo, com sua potente visão mediúnica, já 

ter percebido a elevação espiritual e a profunda 

sensibilidade daquele Espírito agora liberto, somente 

que envolvido numa espécie roupagem fluídica em 

forma de nuvem em tom verde-escuro, como se 

fosse uma pesada fuligem de qualidade esquisita e 

angustiante, como na verdade o era. 

   Neste momento ele ficou sem saber ao certo se ali 

se encontrava um Espírito realmente elevado ou uma 

Entidade atrasada, deixando para tirar as evidentes 

dúvidas que lhe fervilhavam o cérebro em relação ao 

caso com a nossa ajuda. 



                     Livro # 20: “Um Novo Amanhecer – Vol. 2” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 138 

Ed e-book: 
2016-21 

   Você, meu querido Odilo, poderia nos ajustar o 

pensamento espiritual à compreensão do nosso leitor 

e leitora, de uma maneira geral? 

   - Sim, querido André Luiz, para ser sincero o que 

pudemos ver, na companhia de nosso amigo-

médium, fora a mistura das irradiações pestilentas 

da vida humana naquele ambiente de dor e de 

sofrimento, muito mais para os que estavam ali 

sendo necropsiados, e para os seus parentes e 

amigos desencarnados, com as dele mesmo, do 

médico-Espírito, que passavam a interagir com o 

campo mental dos sábios médicos humanos..., muito 

respeitosos e muito eficientes, diga-se de passagem, 

apesar do pouco conhecimento que traziam da Vida 

Real...  

   Como se costuma dizer por aí: uma mistura 

bombástica! – Risos. 

   Por isso, que sempre estamos a firmar o quanto de 

valor tem esses Companheiros da Imortalidade, que 

agem no silêncio do seu amor por devoção aos que 

jazem nas sombras da materialidade, quanto aos que 

já se elevaram para o Reino de Deus, e que, aos olhos 

do Senhor, estejam desencarnados ou encarnados, 

são verdadeiros . 

André Luiz 
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_________________ 

   Nota do médium em 12/08/2021: Este Livro, o 

de # 20, dá continuação a uma Nova Série de 

André Luiz, dessa vez por meu próprio intermédio, 

que tem a pretensão de, humildemente, Homenagear 

a Série Original por Chico Xavier:“ , se 

em que de minha parte, ou da de André, eu não 

saberia precisar, não pude dar prosseguimento em 

muitos Volumes, quando acabei parado para dar 

curso aos Serviços da Decodificação, de uma maneira 

mais detida, além das Mensagens dos Espíritos da 9ª. 

Esfera da Terra.   

 

O Fim DA PRIMEIRA PARTE  
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________________ 

 

DOE SANGUE, DOE VIDA! 

   André Luiz, pseudônimo utilizado nas obras 

de Chico Xavier pelo Dr. Carlos Chagas. 

________________ 
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FIM DA PRIMEIRA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelo Esp. André Luiz                          

Com       
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SEGUNDA PARTE 

__________
 

  

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina 

Cunha & Chico Xavier, surpreende-nos pela riqueza de detalhes 

fotográficos (desenhados pela querida médium mineira, que fora 

sobrinha do grande Eurípedes Barsanulfo!) do Espaço Geográfico 

Espiritual do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde na sua 

generalidade eles residem e trabalham, da referida 

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

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica 

obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André 

Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de 

Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora 

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

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

numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, 

que nasceu e reside atualmente na Cidade de São 

Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os 

Santos), no Brasil, já que o projeto das belas 

Revelações Espirituais em torno de algumas de 

suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu 

conhecimento, ou não, por força da natureza 

transcendental do precioso projeto em curso estar 

alinhado ao número nove (9), referente ao mês (9) 

de setembro do ano de 2012, quando o nosso pupilo 

mediúnico concluiu, a rigor, o seu primeiro Livro (em 

PDF) pela psicografia, propriamente dita, Livro # 2: 

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos 

Diversos, com a Coordenação Espiritual de Elvis 

Presley & Santa Clara de Assis, já debatido em 

obras anteriores de sua lavra psicográfica, e que foi 

produzido em homenagem ao Livro: “VOLTEI”, 

pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/pela FEB). 

   

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

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

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

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

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

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

década de 50.  

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

 

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

 

 

Que não nos atrevamos a dizer “jamais”, sobre 

qualquer assunto, ou sobre qualquer situação, que 

diga respeito à nossa permanente Evolução... 

Tanto “para cima”, quanto “para baixo”, se 

podemos os expressar dessa maneira em relação 

aos Universos espalhados pela Vida com Deus, 

enquanto Espíritos , 

estaremos sempre sujeitos às intempéries da vida, 

dentro do esquema natural de Educação e 

Aprendizado, compreendendo que, na Vida Perfeita 

de Deus, como indiscutivelmente estamos 

integrados, e interligados, uns aos outros, sobrará 

para cada um de nós, enquanto parcelas da Grande 

Vida Universal, o que de melhor ou de pior, mesmo, 
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tenhamos construído no altar do nosso 

próprio coração.... 

A Reencarnação é a obra perfeita da Divindade 

para que possamos criar e cocriar segundo o Seu 

desejo... E a Mediunidade é a porta gloriosa por 

onde transita os pequeninos desejos humanos, 

buscando a perfeição pela sintonia integral de sua 

Alma com o Coração Magnânimo e 
Misericordioso do Nosso Pai Celestial!...  

   

Espírito Elvis Presley 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                            

(Salvador/BA, 11 de abril de 2016) 
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   Nota do médium: Esta, trata-se de uma Mensagem 

espontânea do Espírito Elvis Presley, produzida em 

homenagem aos médiuns, verdadeiramente, sinceros, 

sejam eles conhecidos ou anônimos.  
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Erasto, Olimpas, Rodião, Sosípatro, Quarto e Tércio. 

ca. 985, no Menológio de Basílio II. 

Erasto de Paneas (em grego: Ἔραστος; em latim: Erastus) é um dos Setenta Discípulos. Ele 

é citado no Novo Testamento em «Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro e o da igreja toda. Saúda-

vos Erasto, tesoureiro da cidade, e Quarto, nosso irmão.» (Romanos 16:22) como tendo sido o 

tesoureiro da igreja de Jerusalém. Ele foi consagrado bispo de Paneas, na Palestina... Um 

Erasto também é citado em II Timóteo e Atos 19 e tradicionalmente considera-se que                      

são a mesma pessoa. 

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

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Olimpas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rodi%C3%A3o_de_Patras
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sos%C3%ADpatro_de_Ic%C3%B4nio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quarto_de_Berito
https://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9rcio_de_Ic%C3%B4nio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Circa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Menol%C3%B3gio_de_Bas%C3%ADlio_II
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega
https://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Setenta_Disc%C3%ADpulos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Novo_Testamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gaio_(B%C3%ADblia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quarto_de_Berito
https://pt.wikisource.org/wiki/Tradu%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_da_B%C3%ADblia/Romanos/XVI#16:22
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_de_Jerusal%C3%A9m
https://pt.wikipedia.org/wiki/Consagra%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bispo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paneas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Palestina
https://pt.wikipedia.org/wiki/II_Tim%C3%B3teo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atos_19
https://pt.wikipedia.org/wiki/Erasto_de_Paneas
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Capítulo # 3 
___________ 

 
No Mundo da Mediunidade... e a 

Reencarnação Programada de                         

no Brasil do Século XX 

 

   Baseado no Prefácio do Livro: “REENCARNAÇÃO NO BRASIL”. 

  

 

“Contempla-se, porém, até hoje, a sobra dos princípios como noite 

insondável sobre os abismos. 

Os desencarnados de minha esfera não se acham indenes, por 

enquanto, do socorro das hipóteses. A única certeza obtida é a da 

imortalidade da vida e, como não é possível observar a essência da 

sabedoria, sem iniciativas individuais e sem ardorosos trabalhos, 

discutimos e estudamos as nobres questões que, na Terra, 

preocupavam o nosso pensamento.”  

Emmanuel/Chico Xavier, Livro “EMMANUEL”, Cap. 17, SOBRE OS ANIMAIS, 

pela Editora da FEB, 26ª. Edição, 2006. (O destaque é nosso). 
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   Seria muito estranho, sob qualquer aspecto, que 

qualquer um de nós, enquanto espíritas confessos e 

convictos, crermos que os Espíritos Superiores da 

Terceira Revelação tivessem se arrogado o direito de 

ter pronunciado a “última palavra” sobre o 

Espiritismo, visto que seria ato frontal de ignorância 

contra a , pois, 

enquanto seres imperfeitos, embora vivendo em 

Regiões Superiores da Terra, ou um pouco mais Além 

disso, nada mais fazemos do que cogitar sobre as 

grandes incógnitas dos Universos que se espalham, 

se expandem e se multiplicam pela Eternidade de 

Deus. 

   Por esse mesmo motivo é que o grande Instrutor 

do Evangelho, em sua primeira obra mediúnica pelo 

Chico Xavier, , resolveu deixar o alerta 

providencial para os espíritas, de que nada, 

absolutamente nada, foi dito por Allan Kardec que 

não mereça, que seja, algum desenvolvimento, 

também, providencial, já que nem mesmo a ideia que 

fazemos do Criador está absolutamente correta, ou 

pelo menos isenta de muitas e novas apreciações. 

   Segundo a ideia do grande Lavoisier, tudo está 

subordinado a um movimento que sugere adaptação 

e evidente desenvolvimento, embora tudo também 

se encontre perfeitamente integrado por meio de Leis 

Perfeitas e preestabelecidas, como temos observado 

pelo Mecanismo Matemático Divino que vem 

sendo devidamente Decifrado pelos belos Agentes 
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Espirituais da Vida Maior, por meio do nosso médium 

que, por sua vez, é o ator principal dessa, que, por 

enquanto, se apresenta para a maioria de nós como 

uma inapreciável cena romântico-científica das Vidas 

Sucessivas de , que foi o Diretor 

Astral das Atividades de Allan Kardec na 

 ao tempo da 

Codificação do Espiritismo. 

 

   Alguém querer obstaculizar o seu serviço mediúnico 

e de Decodificação dos 

, seria o mesmo que tentar 

entravar o progresso natural da Ciência, Espírita e 

Material, mesmo porque tudo o que tem sido 

apresentado se desenvolve de uma maneira tão 

consequente & encadeada, racional & lógica, 

sistemática & progressiva, que seria mesmo um 
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disparate crermos que as coisas, como tem sido até 

aqui apresentadas, não passam de um jogo do 

acaso... 

______________ 

   Por mais que o grande Codificador da Doutrina 

tenha nos alertado quanto ao fato dos possíveis 

“cismas” (por Allan Kardec, em Constituição do 

Espiritismo – Dos Cismas, Obras Póstumas), dentro 

de um contexto todo particular dos estudantes 

aventureiros e irresponsáveis que primam mais pela 

sua exibição pessoal do que pelo controle sistemático 

das informações que por eles estão sendo colocadas 

ao público, ninguém, em sã consciência, poderá 

cogitar de que aqui, no decorrer das várias obras 

mediúnicas do nosso tarefeiro encarnado, não tenha 

sido rigorosamente levada em consideração a 

, que  dá 

a força e substancializa todo o conjunto de 

Revelações-Transcendentais que, por si só, 

atestam a idoneidade moral e espiritual dele 

mesmo, quanto a dos Seus Guias e Mentores 

Espirituais!!... 

   E mesmo ai, estamos muito longe, longe mesmo, 

de nos crermos conhecedores da Verdade Absoluta 

da Vida Espírita, quanto mais os seres terrenos que 

nada mais sabem do que algumas poucas pinceladas, 

em tintas muito pálidas, sobre a Existência dos 

Espíritos para Além do pequenino palmo de terra 

dimensional onde todos mais ou menos transitam 

http://www.espirito.org.br/portal/codificacao/op/index.html
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atualmente, por esta razão que não podemos aceitar 

que qualquer irmão ou irmã de Doutrina venha a se 

colocar na condição de “sensor” dos médiuns, de 

todos os médiuns, que, a rigor, baixaram ao solo da 

vida planetária com o propósito de não somente se 

esclarecerem pelo Espiritismo, mas como o de, 

indiscutivelmente, trazerem ao mundo dos humanos 

mais algumas novas pinceladas desse grande 

quadro inacabado que é a Vida Espírita dos Planos 

Espirituais da Terra, porque das múltiplas formas 

de vida de Mais Alto, poucos médiuns, muito poucos 

mesmo, poderão se deter de maneira mais precisa 

nas maravilhas do Infinito, absolutamente, não 

por falta de caráter ou moral, já que muitos deles 

os têm, e até muito mais do que essas figuras 

bizarras que se colocam na condição de sensores de 

seus serviços ou obras mediúnicas, já que a maioria 

desses médiuns são verdadeiros Mensageiros da Vida 

Maior com tarefas muito bem definidas à frente do 

Consolador, mas que, infelizmente, são devorados 

pela sanha de poder doutrinário, se é que isso 

possa mesmo acontecer numa Doutrina libertadora 

como a nossa, desses imprevidentes “colegas” de 

Espiritismo, mas pelo fato indiscutível de os 

cérebros terrestres não estarem ainda, e por 

um bom tempo a frente, com as sinapses 

adequadas para a devida obtenção das imagens 

transcendentais da Vida de Mais Alto. 
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_______________ 

 

Aqui, vemos uma cena do belíssimo Filme “NOSSO LAR”, 

que foi produzido a partir da obra de                                  

André Luiz, por Chico Xavier.                       

_______________ 

   Contudo, se algo mais vier à lume, que não atirem 

a primeira pedra nos médiuns que se “atreverem” a 

falar algo aparentemente novo..., dentro das suas 

iniciativas individuais (como muito bem nos 

esclarece o Espírito Emmanuel, por Chico Xavier, no 

seu precioso Livro: “EMMANUEL”, pela Editora da 

FEB, quando deveremos todos estar lembrados de 

que a real universalidade do conhecimento 

espiritual sempre vem paulatinamente, embora 

nenhum médium da Terra, ou algum Espírito 

vindo do Espaço, poderá se deter somente por 

conta da ignorância de uns ou por causa da má 

vontade de outros!!...  
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__________________ 

 

   Nota do médium: Desde o começo de minha vivência 

Espírita, propriamente dita, pelo começo do ano de 1995, 

sentimos dentro de nosso Espírito o desejo ardente de saber 

e de conhecer, pelo estudo e pela pesquisa sistemática, visto 

que, para mim, desde àquela época, já sabíamos que “não 

podíamos apenas contar com a boa vontade dos 

outros”, visto que observávamos a grande ignorância sobre 

a Vida Espiritual e, particularmente, sobre a Mediunidade, 

por parte de pessoas que, aparentemente, deveriam saber 

mais do que eu, mas que, na grade verdade, demonstravam 

uma quase completa ignorância ou, pelo menos, um grande 

desconhecimento, sobre esses fatos comuns, embora muito 

surpreendentes, da vida mental, emotiva e sentimental dos 

seres, e até das coisas!!...  

__________________ 

   Com isso, que cada um faça o seu serviço, 

médium ou pesquisador, desaguando no próprio 

seio da vida planetária o que tem de melhor, embora 

o cuidado que todos devamos ter em relação à nossa 
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própria Cultura-Espírita, isto em nos referindo aos 

adeptos do Espiritismo, pois o conhecimento pleno da 

 não está circunscrito à Doutrina 

alguma, como a homem nenhum.  

   Entretanto, se é certo afiançarmos que, sem a 

ajuda dos postulados espíritas, muitos companheiros 

e companheiras da MEDIUNIDADE poderão cair nas 

malhas da obsessão, não podemos deixar de afirmar 

que, verdadeiramente, é sem o AMOR nos nossos 

corações que não avançaremos em lugar algum no 

mundo, ou a partir dele...  

   E dentro desse formoso véu de ternura e carinho, 

de afeto e de respeito incondicional uns pelos outros, 

precisamos Elevar os nossos pensamentos às esferas 

de luz da vida espiritual para que possamos fazer 

frente à grande batalha do Bem contra o mal, por 

onde o Espiritismo possa vir realmente a penetrar, 

que será por meio de todos os corações humanos, e 

aqui procuramos advertir os espíritas que, apesar de 

todos os avisos que tem sido disseminados pela 

mediunidade da Espiritualidade Superior, continuam, 

inadvertidamente, a combaterem-se uns aos 

outros, como se estivessem desejando impor o seu 

ponto de vista exclusivamente pessoal sobre os 

dos demais companheiros de causa Evangélica, que 

já se afinam com a simplicidade da Vida Cristã, e o 

natural movimento Evolutivo do Espiritismo, 

aliás, sem esse pensamento será muito difícil a gente 

conseguir vencer as armadilhas do personalismo, 

quanto as do materialismo... 
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   Um verdadeiro desatino, se não fosse mesmo um 

caso de obsessão complexa, que graças a Deus 

não é generalizada, pois temos bons exemplos de 

excelentes estudiosos da Doutrina que sabem se 

conduzir por entre as suas fileiras como verdadeiros 

homens de bem, mas, pelo menos, temos observado 

isso entre aqueles e aquelas que se arrojam sobre os 

demais companheiros de crença Evangélica como 

“senhores absolutos da Verdade Espírita”, ou ainda 

como detentores totais da Cultura de Allan Kardec, 

, já que nem ele 

mesmo se colocou num pedestal de ouro maciço, se 

bem que, de nossa parte, reconhecemos até que o 

merecesse, acreditando-se loucamente ser detentor 

do conhecimento geral e irrestrito da Vida dos 
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Espíritos, nem mesmo das regiões inferiores dos 

Infernos da Terra, aliás, para onde seguirão todas 

essas pseudo-autoridades da cátedra e/ou do altar 

espírita, que não tiveram ou não tem tido um 

mínimo de bom senso e, nem tão pouco, uma 

mínima grama de compaixão pelos médiuns 

iniciantes que caíram na desgraça de se colocarem 

pelos seus caminhos.  

   De minha parte, de minha insignificante parte, 

rogamos a Deus piedade por todos, inclusive por nós 

mesmos que labutamos com tudo isso, estejamos 

encarnados na Terra Material ou nos mantendo na 

Vida Espírita em esforço continuado de Serviço pela 

Elevação da Humanidade. 

 

As obsessões também ocorrem entre as quatro paredes dos Cetros Espíritas. 
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________________ 

   Será sempre muito útil refrescarmos as nossas 

mentes pelas palavras de sabedoria e profundo 

conhecimento das coisas do Espírito Imortal, no que 

toca aos fatos impressionantes da Mediunidade, e 

dos seus médiuns, individualmente falando, de 

, a inesquecível médium de 

Bezerra, L. Denis, e Camilo C. Branco:  

”Muitas vezes, receoso de não ser acreditado pelos amigos 

mais íntimos, e temendo ver-se considerado ridículo ou 

pretensioso, guarda o médium o segredo das mais belas 

revelações que lhe são facultadas por vontade exclusiva 

dos mentores espirituais, ou por ação mecânica da própria 

faculdade, que naturalmente desencadeia os 

acontecimentos, mesmo à revelia do médium. Geralmente, 

perseguido, criticado sem piedade até dentro do próprio lar, 

e também pelos adeptos da própria Doutrina, enche-

se ele de complexos e timidez, que tendem a perturbar, 

quando não impossibilitam, muitos fenômenos que 

poderiam realizar-se para edificação geral.” 

   

(Yvonne A. Pereira, “DEVASSANDO O INVISÍVEL”, Sutilezas da 

Mediunidade, pela Editora da FEB). (O grifo é nosso). 

________________ 
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   Mas, deixemos o atraso científico e a ignorância de 

lado e centremos a nossa atenção no que realmente 

nos interessa, na montagem do nosso atraente e 

vibrante quebra-cabeça espiritual: 

   Uma Ciência verdadeiramente pautada em fatos e 

em evidências de valor inquestionável, não pode ser 

confundida com qualquer artimanha da mente que a 

produziu, ou antes, com todas as peraltices das 

cabeças que lhes tenham descortinado os segredos 

da Natureza, seja ela material ou espiritual, 

absolutamente colocados à descoberto sob severa 

e sistematizada apreciação delas mesmas. 

   No Mundo dos Espíritos, quanto na vida dos seres 

humanos, propriamente dito, o atento investigador 

das “coisas ocultas” sempre está averiguando a 

verdade sob um prisma novo, embora cabendo a ele 

se utilizar de ferramentas antigas. 

   Por isso, o que nos move aqui é o grade desejo se 

Desvendarmos os Segredos da Vida Espírita pela 

antiquíssima ferramenta da Matemática, de maneira 

que possamos suportar o nosso objetivo por meio de 

uma indiscutível Decifração de Sinais & Códigos- 

chaves, que podem ser: Numéricos, Literários & 

Editoriais, obedecendo regiamente os preceitos da 

aritmética simples, aliás, como foi o desejo do 

Senhor Jesus para que, no grande futuro da Terra, 

como já está acontecendo hoje, ninguém, ou nenhum 

de nós, pudesse se apresentar na condição de 

ignorante, dando a simplória desculpa da falta de 

cultura ou de conhecimento. 
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   Visto dessa maneira, precisamos compreender que 

as coisas verdadeiramente de Deus, como as de Seu 

Filho, Jesus de Nazaré, somente se derramam 

sobre a vida planetária de forma muito simples, 

e sempre de maneira muito acolhedora, tal o 

Evangelho do Reino, dito, explicado, e vivenciado 

pelo Senhor da Vida de maneira a que todos e todas 

pudessem entender, sem qualquer discussão e sem 

as falsas interpretações..., embora, no nosso caso, 

em particular, como seres muito atrasados que 

ainda mais ou menos somos, embora nunca 

estejamos órfãos de sua benevolência, fica-nos 

o testemunho de São Tomé, quando todos nós, 

diante de tantos fatos & dados inquestionáveis 

da , quanto Humana, ainda 

precisamos, ou exigimos, tocar-lhe as carnes da 

Vida Perfeita. 
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   Como diria o nosso estimado 

, aqui, o caso comprovado de Vidas 

Sucessivas se apresenta de maneira surpreendente, 

embora relacionado a um único Espírito, 

... 

______________ 

   Vejamos: 

- Livro: “REENCARNAÇÃO NO BRASIL”, Hernani G. 

Andrade, 408 páginas (como na sua apresentação: 

FICHA CATALOGRAFICA, 1ª. edição, Casa Editora O 

Clarim, Janeiro 1988):  

   Temos (acima) o seguinte Esquema-Chave:  

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

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

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

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

______________ 

   Como vemos, surge o “sinal” específico sobre a 

atual VOLTA de São Luis IX, e fica evidenciado logo 

na Apresentação da obra do mais competente 

estudioso brasileiro sobre a Reencarnação, e num 

trabalho específico em solo brasileiro. 

   Mas, os fatos & dados não param por ai!! 

______________ 

COTRA FATOS & DADOS NÃO HÁ ARGUMETOS!! 
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   ________________ 

   Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? 

   “Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há 

efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não 

é obra do homem e a vossa razão responderá.” 

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

da Criação. O Universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da 

existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e 

avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. (A nota é de Allan 

Kardec). (Os grifos são nossos). 

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

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

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

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                                        

________________ 

   Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a 

formação primária a uma combinação fortuita da 

matéria, ou, por outra, ao acaso? 

   “Outro absurdo! Que homem de bom senso pode 

considerar o acaso um ser inteligente? E, demais, 

que é o acaso? Nada.” 

       A harmonia existente no mecanismo do Universo patenteia 

combinações e desígnios determinados e, por isso mesmo, 

revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao 

acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode 

produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso 

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

(Os grifos são meus). 

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

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

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

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                                      

________________ 
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______________ 

 

A capa de um RARO exemplar do Livro: 

“REENCARNAÇÃO O BRASIL”, de Hernani G. Andrade, 

1ª. Edição, Casa Editora O Clarim, do ano de 1988.  

______________ 
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   Então, sigamos adiante: 

- Prefácio pelo Dr. FREITAS NOBRE: À página de 

# XVII (17), que tem tudo a ver com o seguinte 

Esquema-Chave:  

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

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

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

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

__________________ 

   A situação aqui é simplesmente impactante. 

   Vamos apreciar os 

nesta específica página (# XVII, do Prefácio) de 

uma maneira que, cremos, não irá deixar qualquer 

vestígio de falha no Estudo que já vem sendo feito 

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

desde o início da recepção da obra: 

, isto, no 

mês de outubro de 2013. 

   UM PRIMEIRO PONTO A SER ANALIZADO NESTA 

ESPECÍFICA PÁGINA, SÃO AS OCORRÊNCIAS (OU 

QUALIDADES) DITAS “INATAS” QUE AS PESSOAS 

TRAZEM DESDE QUE NASCEM:  

   Fica-nos a pergunta: Alguma outra pessoa, 

médium ou não, se apresentou ao mundo com a 

mesma qualidade e a mesma compreensão sobre a 

Vida Passada de São Luis de França?!... E mais: 

Alguma pessoa apresentou tamanho acervo de 
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cultura espírita sobre fatos & dados tão relevantes da 

Vida Oculta que desaguasse nesses preciosos Novos 

Fatos Espíritas, o da , 

que substância toda a inumerável quantidade de 

ELEMENTOS-CHAVES que formam, em todo o seu 

conjunto, OS SINAIS SECRETOS DE DEUS para a 

?!..., com destaque para as 

obras de Allan Kardec, as de Chico Xavier, e a Bíblia 

Sagrada (Antigo e Novo Testamentos)!!... 

   Absolutamente, nada disso poderemos encontrar 

em outro local, que não seja pela mediunidade dele 

próprio, a de São Luis IX. 

__________________ 

  

Elvis Presley, A Reencarnação de Gabriel Delanne, quanto a 

do Rei Daví bílico. 

__________________    
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   Mas, alguns nos questionarão: “E a onde fica a 

Universalidade dos Ensinos Espíritas?”. 

   Quem tiver uma cabeça boa e um tato melhor para 

as coisas da Estatística, por exemplo, verá que a 

CONCORDÂNCIA DOS ENSINOS ESPÍRITAS está 

entranhada no próprio sistema de “códigos” 

secretos agora devidamente Decifrados pela Nova 

Ciência da “Decodificação Espírita”. 

   Seria, assim, essa a Concordância Matemática 

Universal dentro da obra de Allan Kardec, de 

Chico Xavier, e da Bíblia Sagrada (Antigo e Novo 

Testamento)!!... 

   __________________ 

 

   __________________ 

Como temos dito: CONTRA FATOS & DADOS NÃO 

HÁ ARGUMENTOS!! 

__________________ 
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   Prossigamos com o Estudo desta página XVII 

(17), do seu Prefácio: 

- Parágrafo # 3: “As vidas sucessivas sustentam 

uma importante coluna que implica na manutenção 

também aí da harmonia universal e do equilíbrio 

e regularidade com que a natureza funciona, 

revelando sua justiça e retribuindo méritos.” 

   Vejamos, que o querido Freitas Nobre também 

estava imbuído dessa harmonia universal, pois aqui 

(mesmo que inconscientemente!...) deixou a sua 

“senha secreta” para a futura Decifração sobre a 

atual VOLTA de São Luis IX, na personalidade de 

Vivaldo, quando ele mesmo, Vivaldo/São Luis IX, 

haveria de assumir a tarefa da Decodificação dos 

, pelo menos naquelas obras de 

real valor e mérito doutrinário... Pois, aqui, nesta 

obra mediúnica de Vivaldo P. S. Filho o que mais 

vemos e notamos é uma harmonia hegemônica dos 

números e dos cálculos, num equilíbrio e numa 

regularidade de impressionantes fatos & dados 

(chaves) relacionados à sua vida atual e passada em 

cruzamento perfeito com os Evangelhos e o 

Antigo Testamento, quanto nos sagrados Livros de 

Allan Kardec & Chico Xavier, por exemplo, já que 

existem outras obras espíritas, ou não, literárias e/ou 

audiovisuais, que em tudo deixa-nos o milagre das 

Vidas Sucessivas, pelo mesmo prisma da atual 

VOLTA de São Luis IX!!... 
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__________________ 

   Não nos deteremos mais nos detalhes, que 

possivelmente servirão de estímulo para que outros 

espíritas, ou pesquisadores da Ciência, venham a dar 

a sua própria contribuição a cerca desse tema, mas 

apenas num específico apontamento do benemérito 

companheiro Freitas Nobre, já do Lado de Cá da 

Vida, que nos apresenta o seguinte: 

- Parágrafo # 4: “Um dos primeiros a levantar o véu 

das reencarnações sucessivas, no século passado, foi 

Gabriel Delanne, especialmente ao apresentar em 

junho de 1898, em Londres, no Congresso 

Espiritualista ali reunido, um importante relato sobre 

a matéria.”  

   Vejamos que coisa de estarrecer: o grande 

Gabriel Delanne vem sendo apresentado há vários 

Livros pelo nosso médium, Vivaldo, na sua última 

reencarnação, como o cantor norte-americano Elvis 

Presley.  

   Não é isso?!... 

   Observemos agora as datas apresentadas por 

Freitas Nobre: 

- O Mês de Junho: Foi exatamente no mês (6) de 

junho de 2012, quando Vivaldo P. S. Filho começou 

a sua tarefa na psicografia, propriamente dita, com a 

recepção das primeiras Mensagens dos 

 da 9ª. Esfera Espiritual da Terra (Arte em 

geral ou Cultural e Ciência), que estavam compondo 
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o Livro: “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por 

Espíritos Diversos, Coord. Espiritual de Elvis Presley 

& Santa Clara de Assis, em Homenagem ao Livro: 

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

                                                                    

O Livro de # 2, Vol. 1 (366 pág.)       

- 18 (do ano 1898): Temos, aqui, representado 

de uma maneira miraculosa: O exato mês (1) de 

janeiro de nascimento, e o exato mês (8) de agosto 

de morte de Elvis Presley (que foi a reencarnação 

de Gabriel Delanne!). 

   Dessa maneira, fechando o Esquema-Chave das 

Vidas Sucessivas destes dois grandes Espíritos 

(Elvis/Delanne & Vivaldo/São Luis), entranhado no 

texto original da mais importante obra sobre a 

!!... 
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__________________ 

   E temos mais: 

- 98 (do ano 1898):  

   Quando: 9 + 8 = 17.  

   Que os dá o seguinte Esquema-Chave:  

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

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

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

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

__________________ 

    



                     Livro # 20: “Um Novo Amanhecer – Vol. 2” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 172 

Ed e-book: 
2016-21 

__________________ 

   Vejamos, então, se aqui não temos a harmonia, 

equilíbrio e a regularidade tal como nos orienta 

Freitas Nobre em seu Prefácio para essa magnífica 

obra científica do Espiritismo?!... 

   Mas, encerremos com chave de ouro: 

- Parágrafo de # 5: “Sua intervenção naquele 

congresso tinha exatamente o título de As Vidas 

Sucessivas e veio a ser editado, em 1904, por H. 

Garnier, que era a editora encarregada pela 

Federação Espírita Brasileira de publicar as traduções 

das obras doutrinárias de repercussão, com 

impressão ainda na França, mas com a indicação de 

Paris-Rio.”.  

   Aqui, ele deixa a incontestável Sinalização da atual 

VOLTA de no Brasil, na obra: 

, de Hernani 

G. Andrade, dentro do conjunto de evidentes 

provas matemáticas & históricas que vimos mais 

acima, já que Paris, França, é a terra-mater de São 

Luis IX (9)/Vivaldo P. S. Filho. 

- Dentro do texto (corrido em seu parágrafo # 5) 

de Freitas Nobre, a palavra # 45, França.  

   Quando: 4 + 5 = 9.    

   Temos, aqui, o exato mês (9) de setembro, no ano 

de 2012, quando passa Vivaldo concluiu recepção 

das Mensagens dos Agentes Espirituais da 9ª. Esfera 

Espiritual da Terra (Arte em geral ou Cultural e 
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Ciência), que comporiam o seu primeiro Livro pela 

psicografia, propriamente dita: “MENSAGENS DE 

ALÉM-TÚMULO”, Coord. de Elvis Presley (Gabriel 

Delanne) & Santa Clara de Assis, em Homenagem ao 

precioso Livro: “VOLTEI”, por Irmão Jacob (Chico 

Xavier/FEB). 

- Dentro do texto (corrido em seu parágrafo # 5) 

de Freitas Nobre, a palavra # 51, Paris.  

   Quando: 5 + 1 = 6.    

   O exato mês (6) de junho do inicio das tarefas 

psicográficas de Vivaldo, no ano de 2012, quando 

passa a receber as Mensagens dos Agentes 

Espirituais da 9ª. Esfera Espiritual da Terra (Arte 

em geral ou Cultural e Ciência), passando a produzir 

o seu primeiro Livro pela psicografia, propriamente 

dita: “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, Coord. de 

Elvis Presley (Gabriel Delanne) & Santa Clara de 

Assis, em Homenagem ao Livro: “VOLTEI”, por 

Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB). 

   

Gabriel Delanne voltou como Elvis Presley. 
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OS ENIGMÁTICOS # 6 & 9 & 12: 

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

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

Filho iniciou e completou a primeira parte 

original da sua primeira obra pela mediunidade 

psicográfica, propriamente dita: “MENSAGENS DE 

ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, pela 

Coordenação dos Esp. Elvis Presley & Santa Clara 

de Assis, em homenagem ao Livro: “VOLTEI”, 

pelo Espírito Irmão Jacob (por psicografia de Chico 

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

Esfera Espiritual da Terra (Arte em geral 

ou Cultural e Ciência), de onde tem partido a maior 

parte das Entidades da Luz que tem lhe Auxiliado na 

produção dos Livros psicográficos. 
 

   Quando precisamos também nos lembrar do título 

de família: São Luis IX (9) de França. – # este, 

o 9, de setembro, que, quando enigmaticamente 

invertido, aparece como o # 6, de junho. 
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______________ 
 

Vejamos a questão # 9, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

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

inteligência suprema e superior a todas as coisas?  

   “Tendes um provérbio que diz: ‘Pela obra se 

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

procurai o autor. O orgulho é que gera a 

incredulidade. O homem orgulhoso nada admite 

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

de espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus 

pode abater!” 

            O poder de uma inteligência se julga pelas suas 

obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a 

Natureza produz, a causa primária é, conseguintemente, 

uma inteligência superior à Humanidade. 

            Quaisquer que sejam os prodígios que a 

inteligência humana tenha operado, ela própria tem uma 

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

de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é 

que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for 

esse nome que lhe dêem. (Nota de Allan Kardec. Os 

destaques são nossos). 

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

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

Editora da FEB).                                   

________________ 
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________________ 

Vejamos a questão # 6, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

    O sentimento íntimo que temos da existência de 

Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de 

idéias adquiridas? 

   “Se assim fosse, por que existiria nos vossos 

selvagens esse sentimento?” 

         Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse 

tão somente produto de um ensino, não seria universal e 

não existiria senão nos que houvessem podido receber esse 

ensino, conforme se dá com as noções científicas. (A nota 

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

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

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

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

exemplares – 5/2013, tradução de Guillon Ribeiro,                           

pela Edição da FEB.                                                    

________________ 
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Vejamos a questão # 12, de  

“O livro dos espíritos” 

    É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? 

{LE-17.} 

   “Não, Deus o proíbe.” 

 

Allan Kardec, “O livro dos espíritos” (1857), q. 12, Criação, Capítulo II, 

(EDIÇÃO HISTÓRICA BILÍNGUE) – 1ª.edição – 1ª. impressão – 4/2013, 

tradução de Evandro Noleto Bezerra, Edição da Editora FEB.                                                    

________________  

Nota: Observemos, que nesta específica edição da FEB, a vemos 

redirecionar a q. 12 para a q. 17: O exato dia (10) e mês (7) do 

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

DOS ESPÍRITOS”, já na sua edição definitiva. Neste caso, dentro do 

texto definitivo, a palavra-chave que se apresenta é: “revelado”, 

que nos sugere a Nova Revelação da Decodificação do 

Espiritismo. 

Podemos, tranquilamente, deduzir que outros elementos-chaves 

haverão de serem encontrados caso decidamos por realizar uma 

investigação mais profunda a partir deste novo quadro que evoca a 

atual VOLTA de São Luis IX, tudo ocorrendo na mais perfeita 

harmonia com a Obra de Allan Kardec!!                                         

________________ 
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   Nós temos “um algo a mais” para apresentar aos 

nossos estudantes de Espiritualismo, como se o Céu 

tivesse dado a sua catedra religiosa sobre um tema 

absolutamente científico, como tem sido por meio da 

: 

- O Ano do lançamento do trabalho de Gabriel 

Delanne sobre As Vidas Sucessivas: 1904 (dentro 

do texto produzido por Freitas Nobre para essa 1ª. 

Edição do: , 

com a devida recordação de que nós estamos vendo, 

ou procurado Decifrar determiados Esquemas-

Chaves: Numéricos, Literários & Editoriais, que 

foram ajustados na Literatura-Espírita, com toda a 

certeza pelos Prepostos de Jesus!!... 

- 10 (do # 1 + 9): O exato dia (10) do nascimento 

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

- 7 (pela soma do # 6, encontrado a partir da 

conversão do emblemático # 9, com o elemento de 

# 1): O exato mês (7) de julho do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

- Da união dos # 6... & 4, vamos ter: O exato ano 

de (19) 64, do nascimento de Vivaldo P. S. Filho 

(São Luis IX). 

__________________ 

COTRA FATOS & DADOS NÃO HÁ ARGUMENTOS!! 
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O Prof. Dr. Hernani G. Andrade. 

__________________ 

   NUMA PARCERIA PERFEITA EM FORMA DE ENIGMA 

SECRETO DE DEUS!... Mais uma vez, os “Sinais” e os 

“Códigos” Divinos para uma das Vidas Sucessivas de 

São Luis IX foram devidamente Decifrados pelo seu 

Autor-Mediúnico!..., levando-se em cosideração de 

que , detro do 

Esquema-Original não se cofunde e nem virá a se 

confundir com as de outros Espíritos, visto que tudo 

haverá de se mater de uma maneira  tão positiva que 

não teremos como duvidar!!... 
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__________________ 

Mas a página ainda não foi virada... a obra 

 continua com a sua 

tarefa de elucidação sobre a atual “VOLTA” de                

São Luis de França à Pátria do Evangelho.  

 

   Para nós, não há como sugerir alguma coisa em 

contrário que não seja pela autenticidade dos fatos 

matemáticos-chaves, mesmo que aqui tendo sido 

apresentados sob um aspecto particular da Tarefa 

que os cabe realizar, mas que certamente haverá de 

ter um desenvolvimento e claro que uma atualização 

no momento oportuno, pois as evidências e as provas 

são tão precisas que nenhuma pessoa, como temos 

dito, em sã consciência, poderá afirmar que aqui não 

houve uma “harmonia”, um “equilíbrio”, e uma 

“regularidade”, como nos sugeriu o próprio Prof. 

FREITAS NOBRE no seu magnífico Prefácio que 

acabamos de Investigar, mesmo que em linhas muito 

modestas, dessa deslumbrante obra sobre as Vidas 

Sucessivas: 
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Hernani G. Andrade. 

 

O Dr. Ian Stevenson, autor do Livro: “CASOS EUROPEUS DE 

REENCARNAÇÃO”, com primeira edição no Brasil pela Editora Vida & 

Consciência, São Paulo/SP, 2010. 
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   É muito natural que os adeptos do Espiritismo se 

coloquem de prontidão sobre qualquer nova ou 

aparente nova  informação acerca da Vida Espírita, já 

que o bom senso e a racionalidade devem estar, 

invariavelmente, atrelados a todo e qualquer tipo 

de investigação, porém que isso não venha a servir 

de pretexto para que, de maneira imprevidente, 

venhamos antecipadamente a desconsiderar todo e 

qualquer material de estudo que caia sobre as nossas 

mãos, o que, por si só, já seria um contra senso total 

diante do fato inquestionável de praticamente nada, 

ou quase isso, ainda sabermos sobre a Vida Metal das 

criaturas humanas, encarnadas e desencarnadas. 

__________________ 

   

__________________ 
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“Tudo se liga na obra da criação.”                                         

–  

(“Revista Espírita”, Ano IX, março de 1866, Introdução 

ao estudo dos fluidos espirituais, 1ª. edição, FEB, 2004).                                                           
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   Não podemos desconsiderar que a vida de São 

Luis IX (Vivaldo) está atrelada a de Allan Kardec 

(Chico), embora cada elemento: numérico, literário 

& editorial na Obra do Espiritismo, haverá de, em 

essência, trazer a personalidade de cada um deles, 

sem conflito científico algum, harmonizando-se. 

_____________ 

 

Estamos lidando com                                            

OS SINAIS SECRETOS DE DEUS                                                             

NA OBRA DO ESPIRITISMO                                    

QUE REVELAM A VOLTA DE SÃO LUIS IX!! 
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E a vai encontrando o seu 

espaço entre os adeptos do Espiritismo! 

 

 



                     Livro # 20: “Um Novo Amanhecer – Vol. 2” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 186 

Ed e-book: 
2016-21 

___________ 
 

   Para a gente, levado em cota que trabalhamos em 

Equipe Deste Lado de Cá da Vida, existe uma grande 

vastidão de interrogações sobre os temas que se 

relacionam com a Reencarnação, por exemplo, por 

isso pedimos que façam o seu próprio serviço de 

análise, de observação, e de investigação, sobre esse 

tema, antes de tudo, munido de um coração aberto 

ao “novo”, ou ao aparentemente novo, e carregado 

de muito amor, pois é disso que todos nós mais 

precisamos diante uns dos outros. 

   Quanto ao nosso Serviço de 

, propriamente dito, 

esperamos que cada um de vocês, ou uma parcela 

de vocês, venha a fazer o seu próprio juízo de valor, 

não se esquecendo, em nada, de que qualquer coisa 

ou qualquer acontecimento no mundo terreno, e nem 

nos Universos, está sujeito ao “acaso”, pois que ele 

absolutamente não existe. 

   Filhos e filhas do nosso coração!... Creiam, tenham 

fé nas Vozes do Céu, que são os grandes Espíritos do 

Senhor. 

   E que Deus nos conceda sempre a alegria perfeita 

de sua Perfeita Paz. 

 (Espírito)                                                                 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                   

(Salvador/BA, 13-15 de abril de 2016) 
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_______________ 

Nota do médium: Mensagem de Erasto: Em 

Homenagem ao Nascimento do Espiritismo, em Paris, 

França, em 18 de abril de 1857, com a publicação de 

“O Livro dos Espíritos”, de Allan Kardec, na Galeria 

D'Orleans, local da Livraria Dentu. 

 

_______________ 

Nota do médium em 13/08/2021: 

   Na 1ª. Versão original do Livro de # 20, havia mais 

material a partir dessa nota do médium, porém, mais 

uma vez, achamos mais interessante retirá-los daqui, 

pelo menos até que tenhamos uma nova oportunidade 

para que venhamos a apresentá-los para o público, visto 

que, ainda aí, será preciso que façamos alguns ajustes 

na redação quanto na sua parte-chave, para dar um 

maior charme e mais precisão, sem tantos detalhes 
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numéricos, propriamente dito, mas entrado em seu 

aspecto Literário-Chave & Editorial-Chave, também, 

então, caso seja possível voltaremos, sim, a tratar desse 

conteúdo pelo Erasto.  

   Que Oxalá seja louvado.    
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   Elvis Aaron Presley (Tupelo, 8 de janeiro de 1935 — Memphis, 16 de 

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

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

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

década de 50.  

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

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tupelo_(Mississippi)
https://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1935
https://pt.wikipedia.org/wiki/Memphis_(Tennessee)
https://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1977
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ator
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apelidos_honor%C3%A1rios_na_m%C3%BAsica_popular
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alcunha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley
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Capítulo # 4 
___________ 

 

   Que a racionalidade e o bom senso dos espíritas 

contemporâneos, consigam surpreender as mentes 

poderosas dos seus Benfeitores da Vida Mais Alta com 

alguma centelha de luz e sabedoria, que possa, de um só 

salto, Desvendar esse novo Enigma das Ondas e das 

Partículas Sonoras do Éter Divino!... 

   O Universo, como um todo, se movimenta, se expande, e 

se multiplica de maneira conecta com as mentes e os 

corações daqueles e daquelas que lhe compartilha Amor, 

Justiça, e Caridade, dentro de equações matemáticas 

amparadas pelo Influxo da Perfeição de Deus. 

   Se já podemos nos considerar homens e mulheres 

transitando pela faixa mental dos seres já alguma coisa 

evoluídos, certamente que não podemos prescindir do 

pensamento iluminado do Senhor que nos afirma: SOMOS 

DEUSES!... 

   Tentar interditar a Evolução do Espiritismo, seja no seu 

formoso campo da moral ou na indispensável variante do 

conhecimento, seria o mesmo que passar o resto de nossas 

infinitas existências sobre a terra árida e maldita da 

ignorância ancestral. 

   Queridos irmãos e irmãs! Vamos adiante, seguindo com 

o Cristo de Deus, deleitando as forças vivas e atuantes da 

Sua Pureza, sob os “holofotes” da 

 

(Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                           

(Salvador/BA, 19 de abril de 2016) 
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   Nota do médium: Convidamos aos nossos leitores, 

particularmente os que já se interessam pela obra e pela 

vida de Elvis Presley, o Rei do Rock and Roll, fazerem um 

estudo matemático-reencarnacionista sobre as várias 

circunstâncias da sua última passagem entre nós aqui na 

Terra, particularmente na época do seu triunfante 

retorno aos palcos, no ano de 1968, durante o Elvis – 

NBC TV Special, em conexão perfeita com as tarefas do 

Consolador Prometido...  

 

   Lembrando que foi neste ano de 1968 que a sua linda 

esposa, Priscilla Presley, deu à luz a única filha do 

casal, Lisa Marie Presley, transformando essa época 

na mais importante de sua triunfante existência terrena, 

não somente como o artista, mas, indiscutivelmente, 

como o grande homem de bem que foi, sempre amigo e 

sempre muito caridoso com todos. 
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______________ 

 

   

______________ 
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   De miha parte, somente tenho o que agradecer a este 

grade , que sempre que pode me traz 

o coforço de sua energia, para que eu possa seguir 

adiante cumprido ou procurado cumprir com as mihas 

modestas tarefas na mediuidade!!... 

   Que Jesus o aeçoe. 
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Timóteo e sua avó (Loide), Por Rembrandt. 

Timóteo (em grego: Τιμόθεος - Timótheos, que significa "honrando a Deus"[1] ou "honrado 

por Deus"[2] ) foi um bispo[carece de fontes] cristão do século I d.C. que morreu por volta do ano 

80 d.C. O Novo Testamento indica que Timóteo esteve com Paulo de Tarso, que era seu 

mentor, durante as suas viagens missionárias. Ele é considerado como sendo o 

destinatário das Epístolas a Timóteo. Ele está listado como um dos Setenta Discípulos. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tim%C3%B3teo_de_%C3%89feso  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rembrandt
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tim%C3%B3teo_de_%C3%89feso#cite_note-1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tim%C3%B3teo_de_%C3%89feso#cite_note-2
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bispo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Livro_de_estilo/Cite_as_fontes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Novo_Testamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_de_Tarso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ep%C3%ADstolas_a_Tim%C3%B3teo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Setenta_Disc%C3%ADpulos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tim%C3%B3teo_de_%C3%89feso
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Capítulo # 5 
___________ 

 

No Mundo da Mediunidade II... e 

voltamos a perguntar: “Quem São”:                            

 

 

   Baseado no Prefácio do Livro: “QUEM SÃO”. 

  

 

“Entidades sábias e benevolentes, que já se desvencilharam 

totalmente dos envoltórios terrenos, basta que o 

desejem, para que distâncias imensas sejam facilmente 

anuladas, a fim de que os seus elevados ensinamentos 

sejam ministrados, desde que haja cérebro possuidor 

de capacidade receptiva e que lhes não ofereça 

obstáculos insuperáveis.” 

Emmanuel/Chico Xavier, livro “EMMANUEL”, cap. 28, O PROCESSO DAS 

COMUNICAÇÕES, Editora da FEB, 26ª. Edição, 2006. (O grifo é nosso). 
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   Se estamos nos debruçando sobre ocorrências-

chaves eminentemente científicas, por força do 

trabalho investigativo de um pesquisador encarnado, 

não podemos absolutamente desconsiderar que, 

sem a força e o poder da Mediunidade, que aqui se 

manifesta sob todos os aspectos, sequer ele poderia 

ter tido a capacidade solitária de vasculhar tamanha 

quantidade de laboriosas Informações Numéricas, 

Literárias & Editoriais, quanto circunstanciais, em 

inumeráveis obras distintas, com vistas a integrar o 

conjunto de evidencias & provas sobre as suas 

próprias Vidas Sucessivas, pois, substancialmente, 

são As Vozes do Céu que lhe patrocina a disciplina e 

a total entrega de suas sinapses para a composição 

do nosso esforço Científico-Religioso. 

   Se para ele, a situação se apresenta carregada de 

esforço e profunda concentração, abstração feita das 

rajadas de pensamentos daninhos e perturbadores 

que lhes são dirigidos por mentes intrigantes e 

perversas do vasto submundo espiritual, estejam 

encarnadas e/ou desencarnadas, sempre com a 

intenção de lhe interditar a tarefa sublime, para nós, 

os seus zelosos e atentos Companheiros de Além-

Túmulo, esta situação não se apresenta, também, 

menos desconcertante, pois, embora estejamos 

transitando por Esferas de pensamento e sentimento 

algo Mais Elevado, essas ocorrências também nos 

traz uma série incalculável de transtornos psíquicos 

e emocionais, talvez inimagináveis para a maior 

parte dos médiuns reencarnados que já labutam com 
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os Espíritos mais elevados, fazendo com que, vez por 

outra, sejamos substituídos por outros Espíritos algo 

menos elevados, mas com um grande caráter e uma 

enorme capacidade de resistência material, que se 

dispõem a passar as nossas informações para os 

nossos tarefeiros, apesar de, nem sempre, eles 

mesmos, se darem conta de tal ocorrência... 

    Isto, da mesma maneira que necessitamos da boa 

vontade e do valor pessoal dos nossos pupilos e 

pupilas encarnados para a necessária produção da 

devida: telegrafia do pensamento Entre os Dois 

Planos, geralmente entre muitos Planos distintos, e 

a distâncias incomensuráveis!!... 

   No caso do nosso querido mensageiro encarnado, 

Vivaldo P. S. Filho/São Luis IX, sim, positivamente, 

ele se dá conta da situação, evidentemente que 

dentro dos limites que lhe são impostos pelos seus 

próprios Guias Espirituais, para que, de inusitado, 

não passe a tomar nota de tudo o que ocorre 

espiritualmente a sua volta!... embora seja ele 

uma Entidade de alta hierarquia espiritual. 

   Primeiramente, a nossa preocupação não é a de 

saber se determinadas personalidades da Terra, os 

espíritas principalmente (pois, são sempre os mais 

agudos nas suas levianas apreciações acerca do 

esforço alheio!...), haverão de lhe crivar de críticas 

daninhas, já que o seu esforço é o de Revelar a 

Verdade dos (Novos) Fatos Espíritas como 

acontece com ele, e por ele, e não necessariamente 
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se importar se este ou aquele outro companheiro ou 

companheira de nossa Doutrina Espírita “vai estar 

satisfeito” com a forma pela qual ele se apresenta na 

Mediunidade com Jesus Cristo!!..., enfim, se por 

orgulho ou vaidade vai ou não aceitar a sua condição 

de reencarnado, embora a quantidade 

imensa de evidências-chaves a seu favor...  

   Pois, verdadeiramente, ele segue e caminha com o 

Mestre Galileu. 

   Sem qualquer sombra de dúvidas: O Mundo é da 

Mediunidade...  

   E o Universo inteiro também!... 

_____________ 

 

_____________ 
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   Podemos, assim, declarar, que as suas faculdades 

psíquicas nos trazem de “Lá de Cima” quase que de 

arrasto (risos de Timóteo!), visto que a sua força e 

o seu poder magnético superior não estão sujeitos 

somente à variação psicológica e emotiva dos seus 

Benfeitores da Vida Maior, mas, indiscutivelmente, 

na sua própria condição espiritual, que faz com que 

elementos sutis da delicada constituição dos Seres 

Angelizados, que já fazem parte da sua vestimenta 

nupcial, passem a varar o Éter maravilhoso dos 

Mundos Elevados e, com isso, façam de nós os seus 

fieis servidores, não como marionetes imprevidentes 

e muito irresponsáveis de sua própria vontade, mas 

como pessoas, que mais ou menos somos (risos), 

verdadeiramente comprometidas em lhe consagrar a 

Assistência Sentimental, e a Proteção vigorosa, para 

que consiga realizar os seus sinceros desejos, que 

não são outros senão os de auxiliar os seus irmãos e 

irmãs de vida planetária pela Educação do Evangelho 

de Jesus. 
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   Nota do médium: Timóteo pede que recomendemos aos 

nossos leitores o Estudo de nosso Livro # 4: 

, pelos Espíritos 

William Crookes, Léon Denis & Adolfo Bezerra de Menezes, 

onde encontrarão um excelente material doutrinário sobre as 

nossas faculdades mediúnicas, pelo menos em parte, já que 

a nossa vida psíquica tem sido descortinada pelos meus 

Amigos Espirituais em diversos Livros (e-books) que tempos 

produzido nos últimos 20 anos.  

Todos gratuitamente disponíveis em nosso Site Espírita: 

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

_____________ 

 

   São Paulo (foto) educou Timóteo no Evangelho, segundo as narrativas de 

Emmanuel, em “PAULO E ESTEVÃO” (Chico Xavier/FEB), num romance 

histórico-mediúnico sem precedentes. 

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

   E uma vez tendo sido feita a nossa humilde 

apresentação, que se caracteriza, antes de tudo, por 

um sentimento todo devotado ao Cristo de Deus, e 

que se dirige aos espíritos mais simples de 

coração, como nos recomenda o Grande Pastor de 

Nossas Vidas, nos situemos dentro do conjunto de 

novas evidências-chaves sobre a VOLTA de São 

Luis de França ao solo da Pátria do Cruzeiro: 

 

- Livro: “Quem São”, Francisco C. Xavier, Espíritos 

Diversos, Elias Barbosa, Araras, SP, 7ª. edição, IDE, 

1994: :  

- Palavra de # 45, a contar desde o começo do texto 

elaborado por Emmanuel em seu enigmático 

Prefácio: “volvem” (que aparece no terceiro 

parágrafo!!...): Que pode muito em estar significado: 

“A VOLTA” do Espírito São Luis IX no século XX.  

   Quando: 4 + 5 = 9. 

- Mas, se nós formos contar esta palavra-chave: 

“volvem”, a partir do começo do terceiro 

parágrafo, ela recai sobre a exata palavra de #: 9. 

   De maneira impressionante temos: Exatamente, o 

mês (9) de setembro, do ano de 2012, que 

corresponde ao mês da finalização da primeira 

parte original da primeira (1ª.) obra psicográfica, 
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propriamente dita, de Vivaldo P. S. Filho/São Luis 

IX (9): “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por 

Espíritos Diversos, Coordenação Espiritual de Elvis 

Presley (que, segundo os Instrutores Espirituais de 

Vivaldo, também foi a reencarnação do Rei Davi 

bíblico. E “pai de Jesus” na Genealogia do Cristo, 

segundo os Evangelhos de São Mateus & São 

Lucas) & Santa Clara de Assis, em Homenagem ao 

grade Livro: “VOLTEI”, por Irmão Jacob (Chico 

Xavier/pela Editora da FEB), e que desencadeou, por 

suas diversificadas faculdades mediúnicas, todo esse 

novo conjunto de Revelações Divinas que deságua 

na “Nova Genealogia do Cristo” para o QUARTO 

(4º.) MILÊNIO DA ERA CRISTÃ, número/mês este 

(9) de setembro que também corresponde, em 

sintonia perfeita, à 9ª. Esfera Espiritual da Terra 

(Arte em geral ou Cultural e Ciência), sendo que 

esta específica Esfera Dimensional fôra objeto de 

estudo, mesmo que em síntese, por parte da obra: 

“CIDADE NO ALÉM”, dos médiuns Heigorina Cunha 

& Francisco Cândido Xavier, pelos Espíritos André 

Luis & Lucius, da Editora IDE, 1ª. Edição: 1983. 

   Entretanto, quando somamos estes dois # 9 

encontrados agora acima em forma de indiscutíveis 

“sinais” secretos deixados por /Chico 

Xavier (9 + 9) = 18. 

   Vejam bem, vocês se recordam do Estudo que foi 

realizado mais atrás por Erasto?!... 
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- 1: O exato mês (1) de janeiro de nascimento de 

Elvis Presley, o diretor chefe (ao lado de Clara de 

Assis) da plêiade de Mensageiros da 9ª. Esfera 

Espiritual da Terra (Arte em geral ou Cultural e 

Ciência). 

- 8: O exato mês (8) de agosto de morte de Elvis 

Presley, o diretor chefe (ao lado de Clara de Assis) 

da plêiade de Mensageiros da 9ª. Esfera Espiritual 

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

_____________ 
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   Mas, quando nos detemos no pequeno, mais muito 

simbólico, segundo parágrafo deste Prefácio de 

Emmanuel: “Quem São? De quem são as 

notícias e esclarecimentos, observações e 

notas destes comunicados?” Não podemos deixar 

de também concluir pela lembrança de Allan Kardec 

(Chico Xavier) & São Luis IX (Vivaldo P. S. 

Filho), pois são deles dois que estamos relembrando 

initerruptamente, já que a reencarnação (chave) 

programada de um está perfeitamente ajustada a 

do outro, pois isso tem ficado evidenciado pelas 

inumeráveis provas: numéricas, literárias, editoriais, 

fotográficas & circunstanciais, que temos trazido ao 

Plano Material e apresentadas desde a elaboração da 

nossa obra original: 

. 
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   Porém, se formos fazer mais alguma reflexão em 

torno desse impressionante Prefácio deixado por 

Emmanuel, no: “QUEM SÃO”, vamos encontrar na 

data de sua elaboração: 18/01/1982. 

 

- 18... Quando: 1 + 8 = 9. (O mesmo elemento que 

encontramos mais acima!) 

- 1 + 1 + 9 + 8 + 2 = 21.... Quando: 2 + 1 = 3.  

- Quando somamos este 3 (acima) + o 9 (anterior) 

= 12.  

   Sem desconsiderar que uma vez a gente poderá 

converter este # 9, o outro emblemático # 6, pelos 

motivos que já conhecemos!!... Fechamos, aqui, com 

os elementos numéricos-chaves que faltavam 

para concluir o Pensamento Matemático (dentro do 

Prefácio de Emmanuel) de Deus, e que tem tudo a 

ver com a proposta-base da Decodificação...  
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   OS ENIGMÁTICOS # 6 & 9 & 12: 

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

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

Filho iniciou e completou a primeira parte 

original da sua primeira obra pela mediunidade 

psicográfica, propriamente dita: “MENSAGENS DE 

ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, pela 

Coordenação dos Esp. Elvis Presley & Santa Clara 

de Assis, em homenagem ao Livro: “VOLTEI”, 

pelo Espírito Irmão Jacob (por psicografia de Chico 

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

Esfera Espiritual da Terra (Arte em geral 

ou Cultural e Ciência), de onde tem partido a maior 

parte das Entidades da Luz que tem lhe Auxiliado na 

produção dos Livros psicográficos. 
 

   Quando precisamos também nos lembrar do título 

de família: São Luis IX (9) de França. – # este, 

o 9, de setembro, que, quando enigmaticamente 

invertido, aparece como o # 6, de junho. 
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______________ 
 

Vejamos a questão # 9, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

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

inteligência suprema e superior a todas as coisas?  

   “Tendes um provérbio que diz: ‘Pela obra se 

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

procurai o autor. O orgulho é que gera a 

incredulidade. O homem orgulhoso nada admite 

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

de espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus 

pode abater!” 

            O poder de uma inteligência se julga pelas suas 

obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a 

Natureza produz, a causa primária é, conseguintemente, 

uma inteligência superior à Humanidade. 

            Quaisquer que sejam os prodígios que a 

inteligência humana tenha operado, ela própria tem uma 

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

de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é 

que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for 

esse nome que lhe dêem. (Nota de Allan Kardec. Os 

destaques são nossos). 

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

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

Editora da FEB).                                   

________________ 
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Vejamos a questão # 6, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

    O sentimento íntimo que temos da existência de 

Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de 

idéias adquiridas? 

   “Se assim fosse, por que existiria nos vossos 

selvagens esse sentimento?” 

         Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse 

tão somente produto de um ensino, não seria universal e 

não existiria senão nos que houvessem podido receber esse 

ensino, conforme se dá com as noções científicas. (A nota 

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

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

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

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

exemplares – 5/2013, tradução de Guillon Ribeiro,                           

pela Edição da FEB.                                                    

________________ 
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Vejamos a questão # 12, de  

“O livro dos espíritos” 

    É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? 

{LE-17.} 

   “Não, Deus o proíbe.” 

 

Allan Kardec, “O livro dos espíritos” (1857), q. 12, Criação, Capítulo II, 

(EDIÇÃO HISTÓRICA BILÍNGUE) – 1ª.edição – 1ª. impressão – 4/2013, 

tradução de Evandro Noleto Bezerra, Edição da Editora FEB.                                                    

________________  

Nota: Observemos, que nesta específica edição da FEB, a vemos 

redirecionar a q. 12 para a q. 17: O exato dia (10) e mês (7) do 

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

DOS ESPÍRITOS”, já na sua edição definitiva. Neste caso, dentro do 

texto definitivo, a palavra-chave que se apresenta é: “revelado”, 

que nos sugere a Nova Revelação da Decodificação do 

Espiritismo. 

Podemos, tranquilamente, deduzir que outros elementos-chaves 

haverão de serem encontrados caso decidamos por realizar uma 

investigação mais profunda a partir deste novo quadro que evoca a 

atual VOLTA de São Luis IX, tudo ocorrendo na mais perfeita 

harmonia com a Obra de Allan Kardec!!                                         

________________ 
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   Isto, dentro da data de recepção da psicografia 

do Prefácio elaborado por Emmanuel (Chico Xavier) 

para o enigmático Livro: “Quem São”. 

   E se formos somar todos os # da data deste 

Prefácio assinado por Emmanuel? (18/01/1982): 

- 1 + 8 + 1 + 1 + 9 + 8 + 2 = 30. 

   Aparentemente, nada temos de mais!!..., mas, se 

somarmos esse # 30 ao # do Livro: “Quem São” 

(na ordem de lançamento das obras originais de 

Chico Xavier) + 209 = 239. 

   Quando: 2 + 3 = 5...  

________________ 

Vejamos a questão # 5, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

    Que pensar da opinião que atribui a formação 

primeira a uma combinação fortuita da matéria, ou 

seja, ao acaso? {LE-8} 

   “Outro absurdo. Que homem de bom senso pode 

considerar o acaso como um ser inteligente? E, além 

disso, que é o acaso? Nada!” 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 5, Provas da 

existência de Deus, CAPÍTULO I, Deus, p. 75, 1ª. edição 

(EDIÇÃO HISTÓRICA BILINGUE) – 1ª. impressão – 10 mil 

exemplares – 4/2013, tradução de Evandro Noleto bezerra,                           

Edição da FEB.                                          

________________ 
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   E fechando todo o Esquema-Chave, pelo menos 

para esse específico episódio-chave de EMMANUEL, 

por Chico Xavier, novamente o impressionante # 9 

(que vimos acima!!) ..., que certamente dispensará 

outras apresentações!! 

 

   É claro, que esse material se trata de alguns 

pequenos exemplos dentro do 

 que deságua sempre na 

VOLTA do Espírito São Luis IX. 

__________________ 

   Estes são FATOS & DADOS (chaves) repetitivos 

& universais, que entram no Esquema original da 

Missão de São Luis IX (Vivaldo) em conexão com a 

Missão de Allan Kardec (Chico)!! 

__________________ 
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   Meus filhos e filhas!  

   Dizer mais alguma coisa, no nosso modesto modo 

de entender, seria supérfluo, haja vista que muitos 

de nossos queridos leitores não estão preparados 

ainda para a obtenção de mais material Intelectual, 

matematicamente falando, que possa vir a lhes 

ilustrar melhor quanto aos fatos inquestionáveis da 

Mecânica Reencarnacionista pelos ascendentes 

especialíssimos da Matemática, por isso que aqui 

estamos nos despedindo de todos e de todas vocês 

com a esperança de que alguma coisa tenha sido útil 

para cada um, mesmo que tenha sido apenas para 

lhes fomentar o gosto pela pesquisa e pelo estudo, 

pela reflexão e pelo trato com as vivas coisas da 

Mediunidade e da Reencarnação, que há de em 

algum dia fazer com que as criaturas terrenas se 

conscientizem de que Deus existe, e de que Ele é 

bom e os dá inúmeras oportunidades de levantarmos 

depois de cada queda, mesmo que, por enquanto, de 

nossa parte, não receba senão a incompreensão 

diante da Vida e da necessidade que todos temos de 

amar, e sermos amados!!... 

   Que Oxalá nos tenha sempre em seu amplexo de 

amor puro e de pura tolerância, para com as nossas 

imensas faltas. 

 (Espírito)                                           

Vivaldo P. S. Filho (médium)                        

(Salvador/BA, 15 de abril de 2016) 
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   Nota do médium: O # 209 do Livro: “Quem São”, 

na ordem de publicação das obras de Chico Xavier, foi 

retirado do: “100 Anos de Chico Xavier – Fenômeno 

Humano de Mediúnico (EM SUA BIOGRAFIA MAIS 

COMPLETA)”, por Carlos A. Baccelli, Editora LEEPP, 1ª. 

edição, 2010. 

   Aqui, também, precisamos compreender que esta 

específica 7ª. edição do: “Quem São”, foi publicada 

originalmente no ano de 1994, quando o nosso querido 

Chico Xavier ainda se encontrava encarnado na Terra, 

por isso mesmo com sua idoneidade doutrinária e 

editorial perfeitamente preservada dos interesses 

do mundo, quando, de certa maneira, e sob particulares 

aspectos, após a sua morte, e em outra edição qualquer 

posterior a que usamos para o cumprimento de nossa 

particular tarefa de Decodificação Matemática do 

Espiritismo, poderia ter sido, ou poderá vir a ser 

contaminada por determinados deslizes morais, por 

interesses pseudo-doutrinários, e até econômicos, salvo 

aquelas Edições que foram utilizadas pelos nossos 

próprios Guias da Falange da Verdade, por nossa 

faculdade, para a produção dos livros psicográficos que 

versam sobre a atual VOLTA de São Luis IX, da sua 

parentela espiritual, como das demais personagens, 

encarnadas e desencarnadas, que aparecem neles como 

um verdadeiro cortejo de grandes Almas do Além. 

   Mas, a rigor, podemos estar mais seguros quanto à 

qualidade mediúnica das obras de Chico Xavier até o ano 

de 2002, o de sua desencarnação, claro que com 

algumas naturais exceções, quando estas publicações 

tiverem a autoridade de médiuns, autores e/ou Editoras 
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que realmente sejam fiéis à Mensagem de Jesus, Kardec 

& Chico Xavier.   

_________________ 

  

Na foto (acima) vemos Paulo, e mais acapa do livro de Emmanuel. 

No seu incomparável Livro: “Paulo e Estevão” (FEB), 

o grande Emmanuel, por Chico Xavier, traça um belo 

perfil da natureza emotiva e cristã de Timóteo, 

deixando também evidentes “sinais”, “códigos” e 

“palavras-chaves” que absolutamente se reportam, e 

se conectam, com a vida futura de São Lucas, já na 

personalidade de São Luis IX, quanto na de Vivaldo 

P. S. Filho, demonstrando que o passado, o presente, 

e o futuro, estão perfeitamente integrados com a vida 

mental dos Seres Elevados, a viverem numa esquação 

de tempo e de espaço, por enquanto, sem medida e 

sem aferição pelas mentes humanas, na sua 

generalidade mediúnica.                  

_________________ 
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   Sob a Inspiração dos meus Benfeitores Espirituais, fui 

verificar nesta 7ª. edição (7: O mês do nascimento 

de Vivaldo P. S. Filho/São Luis IX) que existem outros 

elementos (chaves) preciosos e de segura confirmação 

reencarnatória, também, no “ÍNDICE GERAL” e no 

“ÍNDICE DAS ILUSTRAÇÕES”, sem contar os 

respectivos Capítulos, que, por si só, são um verdadeiro 

repositório de Divinas Revelações Matemáticas sobre a 

VOLTA de São Luis IX ao plano dos mortais no século 

XX, todos estes elementos em forma de precisos “sinais 

e códigos” secretos em suas específicas numerações: 4, 

7, 8, 9, 10 & 17, que correspondem às datas de meu 

aniversário de nascimento, e aos meses de nascimento 

e morte de São Luis IX, e ainda ao enigmático mês (9) 

de setembro, que corresponde à 9ª. Esfera Espiritual 

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

   Por isso, para aqueles que venham a se interessar por 

esse tipo de estudo, tá aí uma excelente dica de pesquisa 

e observação, para que, assim como eu mesmo, na 

condição de insignificante ferramenta mediúnica e 

estudante incompetente de Espiritualidade, possam 

vir a dar os seus próprios passos diante desses 

maravilhosos Serviços de Decifração dos 

 na Obra de Allan 

Kardec, na de Chico Xavier, e na Bíblia Sagrada 

(Antigo e Novo Testamentos). 
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_____________  

   Um outro fato que precisamos estar lembrados, é o de 

o do Espírito de Allan Kardec ter nos deixado a todos 

informados que, basicamente, o evolvente serviço de 

decodificação dos sinais e códigos secretos sobre a 

Reencarnação Programada de São Luis de França já ter 

sido finalizado desde o Livro # 18, “MELODIAS DA 

VIDA ETERNA”, pelo Espírito de Elvis Presley, tendo 

aqui sido feito apenas um pequeno ajuste final como 

uma forma de nos presentear, um tanto mais, sobre tais 

ocorrências da Vida Espiritual Superior. 

   _____________  

   Aliás, como muito bem nos esclarece Emmanuel (por 

Chico Xavier), em seu magnífico Livro “EMMANUEL”, 

no Cap. XVII, os Espíritos Superiores também lutam 

diariamente para poderem alcançar mais amplos e altos 

conhecimentos no campo vasto da Eternidade, e, por 

isso, eles não dispensam as cogitações hipotéticas e as 

iniciativas individuais, portanto, dentro das suas 

especialidades e da sua atual Elevação, estão sempre 

mudando de opinião e de conceitos, já que somente 

Deus tem a prerrogativa da Perfeição e da Sabedoria 

Absolutas. 

   _____________  

Nota do médium em 13/08/2021: 

 

   Como temos podido verificar, aqui e ali, no decorrer 

das Revisões & Ampliações, os Espíritos Amigos não 

me deixaram saber se eu haveria de dar, ou não, 

prosseguimento ao trabalho da Decodificação..., algo 
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que somete fui tomado ciência com o decorrer de cada 

novo Livro!! 
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Vivaldo P. S. Filho (Salvador, Bahia, 10 de julho de 1964 — é um médium 

espírita com 25 anos de tarefas na Seara de Jesus, e com mais de 100 livros 
(e-books) já publicados (virtualmente) e inteiramente “Grátis”,                                   

na lembrança Evangélica do:                                                                                          

“DAÍ DE GRAÇA O QUE DE GRAÇA RECEBESTES.”                                                                                                                                                                                        

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

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Humberto_de_Campos_(Maranh%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1886
http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus/bio
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Capítulo # 6 
___________ 

 

 

   E dentro desse jogo miraculoso de Números 

Sagrados e impressionantes Enigmas Divinos, 

devemos sugerir aos nossos leitores e leitoras 

mais afeiçoados ao Estudo da Vida Espírita, 

quanto da Reencarnação como da Mediunidade, 

a inestimável e a atenta investigação da obra: 

“NOS DOMÍNIOS DA MEDIUNIDADE” (por 

Chico Xavier/pela Editora da FEB), não somente 

em seu conjunto, que apresenta inúmeras 

provas matemáticas-chaves sobre a VOLTA de 

São Luis de França na personalidade de Vivaldo 
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P. S. Filho, mas nas suas minúcias e nos seus 

específicos detalhes, quando são ministradas 

novas e impressionantes evidências e provas 

Numéricas, Literárias & Editoriais, sobre esse 

mesmo tema que temos nos debruçado até 

aqui, o da ‘Reencarnação Programada’ dessas 

duas personalidades, como já foi inclusive 

objeto de estudo de ANDRÉ LUIZ na obra 

original: “SÃO LUIS IX” (EM 3 VOLUMES), ao 

nos afirmar que o Espírito São Luis IX apareceu 

neste livro-espiritual único sobre Mediunidade 

com o pseudônimo de Instrutor Áulus. 

   

   Dessa maneira, pedimos permissão aos 

nossos Instrutores Espirituais para deixar aqui 

mais uma evidente “sinalização”, somente que 

agora de maneira plenamente consciente, como 

forma de fazer com que os nossos leitores mais 

dedicados e atentos se reportem à sua exata 1ª. 

edição especial – 3ª. reimpressão – Do 8º. ao 

9º. milheiro, do ano de 2010, que no nosso 

entendimento traz, em si mesma, todo o 
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referendo para uma análise sistemática dos 

fatos da Vida Espírita (abstração feita da real 

autoridade das suas edições iniciais!), pelo 

menos como apresentada por André Luiz nesta 

específica obra, por Chico Xavier/Emmanuel, já 

que as ocorrências da vida humana quanto as 

do espírito-Universal não dá espaço para os 

acasos, que absolutamente não existem. 

 

   André Luiz (por Chico Xavier/FEB) deixou os 

“sinais” da volta de São Luis de França (Vivaldo 

P. S. Filho) no seu impressionante Livro: “NOS 

DOMÍNIOS DA MEDIUNIDADE”, claro que com o 

interesse de, mais adiante, o próprio Espírito de 

São Luis IX, já a roupagem carnal de Vivaldo, 

viesse a fazer a parte que lhe cabia, que era a 

de realizar os Estudos acerca da Ciência que 

viria ao mundo para fortalecer ainda mais a 

certeza das Vidas Sucessivas.   

O Médium do Livro de # 20. 
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________________ 

Nota do médium em 13/08/2021: 

 

   Como uma maneira de ilustrar um pouco mais esse 

Livro de # 20, por André Luiz, oferecemos ao amigo e 

amiga leitores uma postagem que fizemos recentemente 

pelo nosso Perfil do Facebook: 

________________ 

Uma das coisas que eu tenho aprendido no decorrer 

dos meus modestos 25 anos de tarefas pelo Espiritismo 

e na Mediunidade, é a de que os Seres do Além-Túmulo 

são tão ou mais curiosos do que a gente que se 

encontra atualmente reencarnado em solo terreno, 

visto que se eles sabem e reconhecem da nossa 

necessidade fundamental de amar, e amar muito, 

quanto a de sermos amados, não desconsideram a 

capacidade que todos nós possuímos de Aprender, para 

que possamos conquistar os Universos da Eternidade 

sentindo e pensando no Bem Maior, procurando dessa 

maneira realizar tudo sem perda de tempo e sem 

conflitos de consciência!...  

Então, disse-nos o Espírito da Verdade, no: "O 

Evangelho Segundo o Espiritismo", por Allan Kardec: 

"AMAI-VOS E INSTRUÍ-VOS"...  

Não é mesmo, minha gente?!...  

Vivaldo P. S. Filho                                               

(Salvador/BA, 29 de julho de 2021)                                    

________________ 
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   Por outro lado, mas não saído do assunto que tratamos 

mais acima, devo dizer que as melhores e mais seguras 

Edições, cientificamente falado, dos Livros de Chico 

Xavier, são as que foram pulicadas até o ano de 1964, 

o ano do meu nascimento... 
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________________ 

 

 

Eu sou o Caminho, a Verdade  

e a Vida. 

– Jesus (João 14,6) 

________________ 
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_________________________ 

“Os Números são a Linguagem 

Universal ofertada por Deus aos 

humanos como confirmação da 

verdade.” 

– Santo Agostinho                             

(354–430 d.C.)                   
_________________________ 

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

   A coisa aconteceu por acaso. Descobriu-se 

utilizando-se técnicas de criptografia que 

acontecimentos importantes estavam presentes na 

Bíblia de forma criptografada. Passou-se então a 

investigar mais detidamente o assunto, e constatou-

se que mais e mais fatos estavam previstos de forma 

oculta na Bíblia, principalmente no TORAH, o 

Pentateuco ou os primeiros livros da Bíblia escritos 

por Moisés. O Pentágono pesquisou o assunto e 

criou-se até um programa de computador que ai 

sim revelou de forma inquestionável e 

reconhecida pelos cientistas, que de fato a Bíblia 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aur%C3%A9lio_Agostinho
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era um código que tinha a previsão dos 

acontecimentos futuros. 

 

Chico Xavier: A Reencarnação de Abraão, Moisés, João Batista 

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

    

   Baseado nessa descoberta, foi constatado com 

antecedência de mais de um ano, o assassinado do 

primeiro ministro de Israel, Yitzhak Rabin, e 

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

e de fato foi assassinado um ano depois de 

acordo com o que fora previsto no código 

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

permaneceu oculto. Agora, decifrado com ajuda do 

computador, poderá vir a revelar nosso futuro. 
 

 
 

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

 
 

   O código foi descoberto por um matemático 

israelense, que provou o fato publicando as 

provas num jornal científico de renome, e 

confirmado por matemáticos famosos no 

mundo todo. 
 

   O livro publicado sobre esse assunto é a primeira 

descrição completa de uma descoberta científica que 

pode vir a mudar o mundo, relatada por um repórter 

cético, não-religioso, que acabou fazendo parte da 

história. 
 

   O código de três mil anos de idade prevê fatos que 

aconteceram milhares de anos depois de a Bíblia ter 

sido escrita. Prevê assassinato dos dois Kennedy, a 

bomba da cidade de Oklahoma, a eleição de Bill 

Clinton - tudo desde a Segunda Guerra Mundial até 

Watergate, do Holocausto a Hiroshima, da chegada 
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do homem à Lua até a colisão de um cometa com 

Júpiter. 
 

    
 

Coube aos investigadores científicos internacionais 

averiguar a autenticidade dos códigos secretos na 

Bíblia... No Brasil, senão aos veneráveis estudiosos 

do Espiritismo, com certeza que caberá aos sérios e 

competentes acadêmicos a tarefa de dar 

notoriedade aos sagrados Códigos Secretos                  
de Deus na Terceira Revelação. 

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

biblia.html    

    
(Artigo acessado da Internet pelo médium em 16/12/2016,                                                     

e devidamente adaptado para aqui). 
_________________________ 

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


                     Livro # 20: “Um Novo Amanhecer – Vol. 2” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 229 

Ed e-book: 
2016-21 

A “Numerologia Espírita” na Obra de 

Allan Kardec e Chico Xavier 

 

Allan Kardec: A Reencarnação Passada de 

Francisco Cândido Xavier:                                         

O Espírito da Verdade                                   
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   NÃO PODEMOS PRESCINDIR DOS APONTAMENTOS ABAIXO, 

PARA MAIS UMA VEZ VIRMOS A REALÇAR TODA A PROCEDENCIA 

DIVINA DA MEDIUNIDADE DE SÃO LUIS DE FRANÇA, AGORA 

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

QUANDO PROCURAMOS, ANTES DE TUDO, DESTACAR A OBRA DO 

ESPÍRITISMO, POR ALLAN KARDEC E FRANCISCO CÂNDIDO 

XAVIER, JÁ QUE AMBAS AS PERSONAGENS SE FAZEM PRESENTES EM 

TODO O CONJUNTO DE REVELAÇÕES MATEMÁTICO-ESPIRITUAIS QUE 

ATÉ AGORA TEM SIDO DISPONIBILIZADAS PELA BONDADE DE NOSSO 

SENHOR JESUS CRISTO.  

– ANDRÉ LUIZ (ESPÍRITO) 

 

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

septenária é por causa da perfeição que se celebra nos dons 

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

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

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

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

aventurados.” 

 

– Santo Agostinho 

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

Fazendo, Lisboa, Verbo, 1974. 

_________________ 
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   Procurando fortalecer o nosso serviço de estudo mediúnico e de 

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

ao nosso encontro direto com os leitores encarnados um pouco mais 

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

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

mas muito sugestivo extrato, que cremos será de grande valia 

para que os nossos devotados espíritas, pesquisadores e religiosos, 

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

qualquer, não terão condições de estudar mais detidamente o livro 

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

confiabilidade das palavras dos Benfeitores Espirituais 

(desencarnados e encarnados – estes últimos, em estado de 

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

reencarnação atual de São Luis de França: 

   Agora nos perguntamos: “Será realmente que esses dados 

histórico-matemáticos seriam “apenas” uma mera 

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

acaso, verdadeiramente, não existe. 

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

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

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

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

Lucas, seja ele material ou moral, sem qualquer desfavorecimento 

descabido para com outros irmãos de serviços mediúnicos ou mesmo 

a qualquer ensejo de favorecimento especial à sua própria 

personalidade espiritual, vejamos que o próprio Senhor Jesus nos 

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

   É de todo certo que muitos apressadinhos (os espíritas, 

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

verdadeiros “fiscalizadores” do Espiritismo-Experimental, bravios, 

irritadiços e arrogantes, questionando a incontestável realidade dos 

fatos até aqui apresentados de maneira positiva pela Falange do 

Espírito da Verdade, tentando passar para os demais a condição 

de “imprecisão”, se é que isto possa ser possível, das nossas 
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evidências matemáticas, exatamente por acreditarem que “outros 

tantos milhões de criaturas encarnadas no solo da Terra também 

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

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

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

alusão à sua condição de principal Provedor Genético da 

Sagrada Genealogia do Cristo, assunto este já muito bem 

(matematicamente) documentado na maioria das suas 19 obras 

anteriores. 

 

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

natural pensar desse modo, por outro, solicitaremos aos possíveis 

contraditores de nosso serviço mediúnico que apresentem alguma 

outra pessoa que seja, também, médium de variadas faculdades 

psíquicas, e que, evidentemente, nos traga o conjunto de 

características matemático-mediúnicas que foram produzidas e 

apresentadas até o presente momento, em seu conjunto numa 

impressionante coleção, agora, de 20 Livros de inquestionável 

valor doutrinário para o Espiritismo, versando de maneira clara, 

racional, e objetiva, sobre temas matemático-transcendentais 

(Os Sinais & Códigos Secretos de Deus no Espiritismo) que 

chegam a confundir até mesmo os mais excelentes investigadores da 

Reencarnação, da Mediunidade e da Vida Espírita, e que, a rigor, 
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esteja suficientemente capacitada para verter do Mais Alto, de um só 

golpe, toda esta imensa quantidade de informações filosóficas, 

científicas e religiosas que fazem parte tanto da obra original “SÃO 

LUIS IX”, quanto do seu Portfólio São Luis IX (“A Reencarnação 

Programada & Múltipla na Obra São Luis IX”), sobre o tema da 

VOLTA de São Luis de França. 

________________ 

 

________________ 

   Por este mesmo motivo que, particularmente, nos acautelamos no 

sentido de trazer aos nossos modestos estudos o que podemos 

caracterizar como: “cruzamento de datas e acontecimentos 

matemáticos específicos” que marcaram não apenas a vida 

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

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

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

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

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

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

mesmo assunto, embora de maneira diversificada, como o exemplo 

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

Davi), num entrelaçamento aritmético assustadoramente 
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perfeito com os escritos dos Profetas hebreus, dos 

Evangelistas, de Allan Kardec e de Chico Xavier, e da História, 

facultando desse modo uma maior precisão numérico-

circunstancial em torno da “Aritmética Reencarnacionista” 

aqui em exposição, e um mapa matemático perfeito indicando as 

suas programações reencarnatórias, mediante cálculos precisos, 

embora muito simples de serem feitos. 

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

mediúnica do nosso tarefeiro encarnado, abstração feita de sua vida 

quase apostolar, quase de insulamento e demasiadamente sofrida 

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

disposição diuturnamente, e agora na produção do presente trabalho, 

faz com que todos nós venhamos a meditar com profundo carinho no 

que os Agentes da Luz estão a lecionar da Vida Maior para a Vida 

Material de meus irmãos. 

   Por outro lado, pela surpreendente semelhança do talhe facial 

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

Filho e São Luis, como apresentado nas fotografias que ilustram esse 

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

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

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

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

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

evidente nos registros fotográficos (imagens/gravuras de época) 

de ontem quanto do hoje, podemos ficar tranqüilos em relação 

ao testemunho prosopográfico dos personagens em análise, 

tanto do passado quanto do presente (qualquer perícia mais 

aprofundada neste campo da técnica policial e criminalística deverá 

levar em consideração outros tantos aspectos de natureza 

Mediúnica, Médica, e forçosamente Matemática, como é nosso 

caso aqui!), configurando assim mais uma prova material, 

mesmo que circunstancial, e documental, particularmente em 

torno da “Reencarnação Programada da Família Real de 

França” do século XIII, assim como a do século XVII – como 
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apresentado de maneira consistente no livro: “A Reencarnação 

Programada & Múltipla na Obra São Luis IX”. 

    

     

Segundo os nossos Amigos Espirituais, o saudoso médium Ranieri 

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

de Gutenberg, O pai da Imprensa. 

   Nota do médium: Pelo Esp. Rafael A. Ranieri, da obra “SÃO LUIS 

IX”, adaptado a partir do seu texto original para esta nova versão 

Revista & Ampliada de 08/2021, do belo Livro: “Um Novo 

Amanhecer – Vol. 2”. 
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Segundo nos informa o Espírito Rafael A. Ranieri (que quando encarnado, 

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

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

estudos da Reencarnação, visto que está aparelhada por diversas 

ferramentas matemáticas que poderão elucidar alguns dos grandes 

“enigmas” sobre as Vidas Sucessivas. 

_________________ 

Numa análise estritamente científica, e até mesmo 

doutrinária, com total isenção de animo, qualquer sério 

estudioso da Reencarnação verificará que o que estamos 

assistindo aqui é um caso (matematicamente)                    

comprovado de Vidas Sucessivas!!  

_________________ 
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FIM DA SEGUNDA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelo Esp. André Luiz                          

Com       

 



                     Livro # 20: “Um Novo Amanhecer – Vol. 2” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 238 

Ed e-book: 
2016-21 

TERCEIRA PARTE 

__________
 

  

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina 

Cunha & Chico Xavier, surpreende-nos pela riqueza de detalhes 

fotográficos (desenhados pela querida médium mineira, que fora 

sobrinha do grande Eurípedes Barsanulfo!) do Espaço Geográfico 

Espiritual do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde na sua 

generalidade eles residem e trabalham, da referida 

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

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica 

obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André 

Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de 

Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora 

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

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

numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, 

que nasceu e reside atualmente na Cidade de São 

Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os 

Santos), no Brasil, já que o projeto das belas 

Revelações Espirituais em torno de algumas de 

suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu 

conhecimento, ou não, por força da natureza 

transcendental do precioso projeto em curso estar 

alinhado ao número nove (9), referente ao mês (9) 

de setembro do ano de 2012, quando o nosso pupilo 

mediúnico concluiu, a rigor, o seu primeiro Livro (em 

PDF) pela psicografia, propriamente dita, Livro # 2: 

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos 

Diversos, com a Coordenação Espiritual de Elvis 

Presley & Santa Clara de Assis, já debatido em 

obras anteriores de sua lavra psicográfica, e que foi 

produzido em homenagem ao Livro: “VOLTEI”, 

pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/pela FEB). 

   

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

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

pelo Espírito Santa Brígida da Suécia. 
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O Espírito                                   

 

A Inesquecível Médium Inglesa dos                            

Efeitos Físicos 

O Espírito Elizabeth d´Espérance é Entrevistada num novo 

bate-papo instrutivo por André Luiz, este reconhecidamente 

um dos Espíritos mais sábios do Espiritismo, Autor de inúmeras 

obras de inestimável valor científico, filosófico e religioso, pelas 

abençoas faculdades mediúnicas de Chico Xavier.  
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Livro de Respostas 
 

CIÊNCIA 

FILOSOFIA 

RELIGIÃO 
 

O Espírito de 

Elizabeth d´Espérance 

Numa Entrevista Exclusiva com 

ANDRÉ LUIZ 
  

Pelo médium baiano 

Vivaldo P. S. Filho 

   A seguinte Entrevista (Inédita) com o Espírito de D´Espérance, foi 

realizada entre o dia 16/04/2016, no Sábado de Páscoa, e o dia 

19/04/2016, por conta da Assistência dos Benfeitores & Amigos 

Espirituais da Equipe do Espírito da Verdade, no que resultou em 

mais esta peça literária de grande beleza espiritual. 
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BISONHO sempre 

1)  Amorosa Benfeitora! Sempre estamos aqui na 

busca de Novas Verdades, um tanto bisonho 

como antes (risos), embora um pouco mais 

ajustado à tolerância e à bondade de Deus, que 

nos faz emergir das próprias sombras, diante da 

nossa tão grande incompreensão pelas faltas 

alheias, algo que insistentemente vivemos como 

se estivéssemos alheios ao fato de que todos 

nascemos para amar e de certa maneira os 

instruir para a grande luz que nos aguarda 

sempre alvissareira e repleta de oportunidades 

para o inesgotável crescimento espiritual... Por 

isso, amada e zelosa Amiga, já lhe peço 

encarecidamente que releve qualquer coisa, em 

relação a minha enorme ignorância e atraso, e, 

por favor, nos decline as suas palavras iniciais 

como forma de abertura ao nosso bate-papo, 

sempre carregado de muito amor e claro que 

com muita descontração. (Risos de André!). 

 

R – Numa época tão especial quanto esta, 

quando comemoramos mais um Aniversário de 

Nascimento do Espiritismo, o de 159 anos, não 

podemos desmerecer ou desprestigiar qualquer 

iniciativa de entendimento e de educação, de 

ilustração e de estudo, pelo conhecimento de 

uma Doutrina tão santa e tão libertadora, como 

é a nossa... Então, querido amigo André Luiz, eu 

não poderia deixar passar essa graciosa 

oportunidade de não somente lhe trazer 

pessoalmente o meu carinho e o meu afeto, 

como a todos os nossos amigos e amigas da vida 

terrena que, assim como eu mesma, estão 
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labutando com todas as suas forças, e mediante 

a sua competência, diante da reencarnação que 

tomou às mãos, no interesse de crescer para 

Jesus confiando na capacidade de seus irmãos 

de serviço redentor na Terra em combater o mal 

com todas as forças, procurando sair triunfantes 

dessa empreitada, muito difícil, por sinal, 

principalmente numa época de profundos 

distúrbios morais e econômicos, religiosos ou 

não, com o sentimento de que fez o melhor ao 

seu alcance para, antes de tudo, fazer a vontade 

de Deus, o Nosso Pai Celestial. 
 

Sem contar, evidentemente, com a extrema 

alegria de estar aqui a controlar as faculdades 

mediúnicas da minha alma amada, minha alma 

querida, que mais tem me colocado “na parede” 

diante das artimanhas de minha atual 

personalidade encarnada, do que, propriamente, 

me fazendo os apupos e mimos que haveriam de 

ser endereçados a qualquer criatura amada uma 

da outra (Risos da benfeitora!) ... Mas, é dessa 

maneira mesmo que as coisas da reencarnação 

devem ser, pois se deixarmos de dar “o alimento 

necessário” aos nossos filhos do coração, que 

será deles ao se tornarem adultos?!..., senão 

crianças fracas, e, no nosso caso, em particular, 

em nos referindo à reencarnação atual, não 

podemos desconsiderar que ao lado de todo o 

carinho e de toda a ternura para os nossos entes 

queridos, colocados por Deus ao nosso lado para 

a devida tarefa de elevação espiritual, deverá 

sempre estar presente a disciplina, a disciplina e 

a disciplina, embora eu já seja uma mulher 

adulta e algo amadurecida, moralmente falado, 

porém não tão responsável diante das coisas do 
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Espírito Imortal, não por minha condição íntima, 

espiritual, mas por falta de uma educação 

infantil mais voltada para a religiosidade 

integral, aquela que somente é ministrada 

quando as criaturas paternas estão sintonizadas 

com as coisas da Vida Infinita, e neste sentido, 

como o amigo sabe muito bem, me faltou muita 

coisa para que, hoje, eu não tivesse cometido 

tantas mancadas e com muitas e dolorosas 

crises de natureza existencial que passo, mas, 

enfim, não sou de ficar me remoendo sobre os 

escombros de mim mesma, por isso vamos em 

frente...  
 

 
  

Mas, como eu ia dizendo, a vida no corpo de 

carne tem as suas dificuldades, não é isso?!... 

Não vamos chorar o leite derramando, e vamos 

pedir ao Senhor que olhe piedosamente para 

cada um de nós, direcionando-nos uma fagulha, 

que seja, de seu magnânimo auxílio e do seu 
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inestimável socorro, para que possamos vencer 

mais essa tarefa sobre a face do mundo, não nos 

esquecendo também de lhe pedir que ilumine os 

nossos corações para quando, de repente, 

estivermos diante do grande amor de nossas 

vidas, seja ele ou ela, pobre ou rico, bonito ou 

não tão belo como infantilmente imaginávamos 

ser, não deixemos o bonde da alegria e da 

felicidade passar defronte de nós por não termos 

sido capazes de lhe identificar a pureza das 

intenções completamente românticas, por conta 

exclusiva da nossa ignorância e da nossa imensa 

dificuldade em nos desprender do interesses 

materiais e imediatistas do mundo transitório, 

que sempre sufocam todas os grandes ideais de 

vida pacifica e amorosa entre as criaturas, filhas 

do Altíssimo... 
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Devo acrescentar que não existe de nossa parte 

um desejo tresloucado de nos afastarmos por 

completo do que nos recomenda o bom senso 

em relação ao trato e ao cuidado que devemos 

ter com as coisas da Matéria, ou seja, se não 

podemos nos apegar demais a ela, certamente 

que não podemos viver completamente sem ela, 

visto que o Espírito, em certa medida, ainda é 

constituído de matéria, mesmo que seja apenas 

e tão somete mental... 
 

Os espíritas e o Espiritismo 

2)  No dia de hoje, 18 de abril, comemoramos a 

passagem do 159º. Aniversário do Nascimento 

do Espiritismo... Embora seja uma data 

espetacular para toda a humanidade, não temos 

grandes motivos de celebração, não por conta de 

nossa Doutrina, em si mesma, que é uma benção 

de Deus que se derrama sobre todos os corações 

da Terra que vibram no amor glorioso e sem 

pecados de Nosso Senhor, mas porque a maioria 

de nós, adeptos da Terceira Revelação Divina, 

continuamos a marchar em passos lentos, como 

se o Mestre Amado tivesse “toda a eternidade” 

para nos aguardar a boa vontade sobre a face do 

mundo material... para que chegássemos a uma 

definitiva conclusão em relação à nossa urgente 

necessidade de Evolução Moral. 
 

Se não for lhe constranger muito, cara amiga e 

benfeitora, poderia nos dizer algo a esse 

respeito, visto que a senhora já se encontra 

reencarnada no solo terreno há alguns anos, e 
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se aproveitando de “múltiplas” reencarnações, 

ou de múltiplos corpos materiais? 
  

R – Querido André Luiz! Compreendo muito bem 

a natureza de sua pergunta e a sua natural 

estranheza para com as “dificuldades” dos 

homens e mulheres materiais, particularmente 

os espíritas, em fazer a sua necessária reforma 

moral, ou a sua urgente renovação moral, visto 

que o seu coração generoso e amigo, de grade 

benfeitor que é, não pode ainda compreender 

como pessoas, aparentemente, tão 

razoavelmente ilustradas em Cultura-Espírita, e 

mesmo Cristã, podem “se dar ao luxo” de se 

manterem por tanto tempo no atraso espiritual, 

como se fossem verdadeiras gazelas inocentes 

diante da mata obscura, sem qualquer tipo de 

preocupação com o desconhecido!..., quando, no 

nosso caso, o desconhecido nada mais é do que 

a nossa teimosia em nos manter na ignorância e 

no atraso, como se Satanás não estivesse nos 

espreitando as ações e os passos vacilantes, 

diante da senda redentora construída há mais de 

dois mil anos pelo Salvador e Mestre do Mundo. 

Aqui, não vai qualquer ironia ou má querença 

aos nossos irmãos e irmãs de luta terrena, 

entretanto precisamos compreender que se não 

nos ajudarmos uns aos outros, pela força da 

educação e do esclarecimento, mais cedo ou 

mais tarde vamos ver muita gente chorando 

horrores, por, segundo eles, “não terem sido 

alertados” quanto aos perigos do caminho... 
 

Quando sou de parecer que, cada um de nós, a 

frente dos demais seguidores da Causa Cristã 

pelo Espiritismo, somos que nem verdadeiros 
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mestres, colocados uns à frente dos outros, ou 

ao lado uns dos outros, embora uns mais adiante 

do que os demais, sempre com a tarefa de 

iluminar caminhos, inicialmente desconhecidos 

pela maioria das criaturas, ou aparentemente 

desconhecidos, visto que a obra imaculada do 

Espiritismo está aí à disposição de todas as 

criaturas vivas da Terra desde o século 19. 
 

Por isso, meu bom amigo, se podemos alertar 

alguém, seja por uma simples palavra de 

esclarecimento, de admoestação, ou de 

tolerância, que o façamos, sem receio algum de 

que a pessoa a qual direcionamos a nossa 

advertência esteja imbuída da nossa mesma 

compreensão...  
  

Para dizer a verdade, se formos aguardar “a boa 

vontade” dos ouvintes terrenos, em relação aos 

nossos conselhos e alertas embasados na 

palavra iluminada de Allan Kardec, por exemplo, 

vamos mesmo é esperar um bom tempo para 

que eles e elas revejam a sua posição de maus 

ouvintes, talvez até algumas reencarnações, se 

é que eles, elas, ou nós mesmos, venhamos a 

ter outra chance de reencarnar no solo da vida 

planetária. 
  

Naturalmente que, em qualquer situação em que 

nos defrontemos com os nossos irmãos, haverá 

de prevalecer o bom senso e a inesgotável 

gentileza. 
 

Detendo-me agora na situação dos espíritas, ou 

pelo menos na daquelas criaturas que já 

possuem algum conhecimento da Vida Espiritual, 

podemos dizer que há uma enorme lacuna entre 
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o que estudam, o que pregam, e o que fazem de 

verdade...  
  

Sinceramente, não sabemos onde isso tudo irá 

desaguar, pois a vida psicológica dessas 

pessoas, na qual também me incluo, pois me 

encontro atualmente envolvida pelos fluidos 

pesadíssimos da experiência carnal, pode se 

alterar de um momento para o outro, já que as 

peripécias da vida humana, segundo as nossas 

intenções, podem nos elevar à condição de anjos 

como nos enviar diretamente para os infernos de 

Dante. 
 

 
 

De uma maneira geral, é assim que ocorre com 

os Espíritos, encarnados ou desencarnados, 

embora possamos mudar de opinião ou de 

situação espiritual a qualquer momento de 

nossa trajetória Imortal, porém existem 
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obvias situações que, por um piscar de olhos, os 

Benfeitores da Vida Maior, ou até mesmo os 

médiuns  com uma alta capacidade psicoscópica, 

poderão verificar que “não há como reverter 

a situação”, já que a condição emocional e 

psíquica do indivíduo em observação, 

seguramente, não lhe capacita a transpor os 

umbrais da morte material sob a láurea dos 

vitoriosos. Esse tipo de análise – psicoscópica – 

pode se dá de uma maneira restrita, limitada a 

uma única pessoa, como a um grupo de várias 

pessoas, e até de uma sociedade inteira. 
 

Em todo o caso, rogamos ao Senhor Jesus que 

nos fortaleça o propósito de continuarmos 

caminhando na direção de Nosso Pai Celestial, 

por Seu santo intermédio, facultando, a cada um 

de nós, em processo de redenção e de reajuste 

às Leis Soberanas do Criador, a resistência 

necessária diante de qualquer investida, exterior 

ou interior, contra nós mesmos do mal moral. 
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A ciência espírita 

3)  Agora, entrando num campo mais científico e 

menos filosófico, o que a querida Irmã poderia 

nos esclarecer a respeito das Reencarnações 

“Múltiplas”, como vem sendo apresentada pela 

Equipe da Verdade por nosso medianeiro, visto 

que muitos companheiros de nossa Doutrina 

ainda teimam em não aceitá-la, como se fosse 

possível a qualquer um de nós “por barreiras” à 

Ciência dos Espíritos, que, diga-se de passagem, 

está a séculos de distância à frente dos mais 

aperfeiçoados engenhos da eletrônica, da 

genética, e da nano-tecnologia terrena? 
 

R – O que é mesmo incompreensível é a 

maneira pela qual se apresentam alguns desses 

irmãos e irmãs de Espiritismo, eles e elas 

crendo-se conhecedores de toda a Ciência- 

Espírita, e, infantilmente, crendo-se capacitados 

de “censurar” os novos conhecimentos da Vida 

Infinita que são apresentados por médiuns, que, 

diga-se de passagem, em nada estão satisfeitos 

com a postura que cada um deles e delas estão 

tomando diante das Verdades Espirituais, pois, 

sabem que esses pseudo-sábios, que se dizem 

espíritas, querem mesmo é o direito exclusivo da 

Verdade, despeitados e desrespeitosos para com 

as coisas sagradas da Mediunidade com Jesus 

Cristo. 
 

Precisamos estar atentos quanto às investidas 

desses pobres companheiros e companheiras, 

que nutrem tanta inveja e tanto despeito em 

relação ao trabalho valoroso e sério alheio, que, 

antes de tudo, prima pela boa lógica e pelo 
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devotamento à Allan Kardec & Francisco Cândido 

Xavier, já que suas informações mediúnicas têm 

como pano de fundo, exatamente, o material 

doutrinário apresentado anteriormente por estas 

duas santas figuras de nossa Causa Evangélica...  
 

Entretanto, que a nossa palavra não sirva como 

forma de interditar outros conhecimentos vindos 

de fora do Espiritismo, já que seria um absurdo 

imaginarmos que qualquer um assunto deva ser 

desmerecido, ou desconsiderado, no seio de 

nossa Doutrina somente por que não tenha sido 

anteriormente ventilado pelo pensamento lúcido 

de Kardec ou pelo coração profundamente 

generoso de Chico Xavier. 
 

Precisamos é estar atentos a todo o tipo de 

informação técnica ou científica que chegue aos 

nossos arraiais doutrinários, já que toda ajuda à 

nossa toda particular enciclopédia mediúnica 

sempre será de grande utilidade para que nós 

todos, enquanto seres encarnados, possamos 

sintonizar com as mentes mais esclarecidas e 

poderosas das Entidades da Luz, numa espécie 

de sintonia moral às avessas, onde o 

conhecimento e a cultura, primeiramente, 

partem ou poderia partir do solo da Terra para 

as Regiões Mais Altas do Invisível. 
 

Aliás, isso é muito simples de se entender, 

quando nós verificamos que muitos seres 

verdadeiramente angelizados já se encontram 

reencarnados no solo planetário, com isso dando 

prosseguimento aos seus sábios estudos, 

travados desde a Vida Espírita, e, uma vez os 

formulando de maneira adequada durante a sua 

atual encarnação, invariavelmente, se tornam 
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projetores de Cultura e de Sabedoria para as 

Regiões Mais Altas do Planeta, também, num 

curso de vida e experiência ininterrupta. 
 

 
 

Precisamos entender que, tanto Lá quando por 

aqui, o Conhecimento segue o seu curso, quanto 

a Sabedoria e o AMOR, e cada Espírito, onde 

quer que se encontre, produz segundo a sua 

própria capacidade de ideação e de criação, 

pois vivemos em Múltiplos Universos, um 

interagindo com o outro, segundo a Vontade de 

Deus, e naturalmente que segundo a boa 

vontade, mesmo que ainda muito insignificante, 

que seja, dos seus filhos e filhas, os herdeiros da 

Eternidade. 
 

Quanto ao controle universal dos Espíritos que 

poderá advir das primeiras informações 

providenciadas pelo nosso querido medianeiro, 

antes de tudo, devemos respeitar os conceitos 
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básicos de Ciência, que nos afirmam que a 

“unanimidade” não caracteriza absolutamente 

concordâncias universais. Um trabalho científico 

poderá ser aceito por um determinado grupo e 

não por outros. Por isso, precisamos entender 

que nem sempre “a unanimidade espírita” está 

com a absoluta certeza dos fatos científicos da 

Vida Universal, já que a concordância poderá 

estar entre outros arraiais do conhecimento.  
 

Por isso, pedimos moderação entre aqueles e 

aquelas que se acreditam detentores da Verdade 

do Invisível dentro do Espiritismo, pois até os 

“simplórios” cientistas humanos já se encontram 

bem mais avançados no científico conceito de 

Multiplicidade. 
 

Não vemos como avançarmos em novas análises 

do corpo espiritual que possam dar uma luz a 

mais sobre a técnica da Reencarnação Múltipla 

(a não ser pelo esquadrinhamento genético da 

décima tessitura corpo caloso!...), visto que o 

nosso leitor, em sua generalidade, é formado por 

pessoas de natureza muito mais sentimental, e, 

embora sejam criaturas resguardadas pelos 

títulos acadêmicos da Terra, neste momento o 

que procuram de verdade é uma gota a mais de 

carinho e ternura, paz e calor humano, ante os 

serviços da Mediunidade com o Cristo. 

 

Entretanto, podemos afirmar que muita coisa os 

estudantes de Espiritualismo poderão absorver 

de conhecimento se se deterem no estudo 

orientador de Allan Kardec e de André Luiz, 

particularmente, embora todo o acervo de 

cultura mediúnica, resguardando o seu valor 

moral, e não somente técnico, sobre os lances 
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impressionantes da Bicorporeidade, da Bilocação 

e das Comunicações Mediúnicas Entre Pessoas 

Vivas, de uma maneira geral, será de grande 

valia para o entendimento do assunto. 

 

4)  Esse subterrâneo cerceamento do pensamento 

dos Espíritos desencarnados, ou encarnados em 

momento de Desdobramento Mediúnico, por 

parte de determinadas ‘elites’ do movimento 

espiritista contemporâneo, embora não seja um 

problema novo, pois que já tivemos a triste 

oportunidade de relatar na obra: “NO MUNDO 

MAIOR” (Capítulo # 9, Chico Xavier/FEB), por 

parte de médiuns novos, ou não, não nos 

direciona também ao caso ocorrido com os 

profetas antigos, que, mesmo sobre uma chuva 

de luminosas informações mediúnicas, na grade 

maioria dos casos, eram eles e elas tachados de 

endemoniados, visto que aqui nos referimos aos 

tarefeiros de todas as correntes do pensamento, 

já que, tanto no passado longínquo da vida 

hebreia quanto no momento atual da difusão das 

verdades espirituais pelo Espiritismo, sempre há 

aqueles e aquelas que se colocam humildemente 

diante das Forças Poderosas da Natureza que 

passam a vislumbrarem pelas suas próprias 

faculdades psíquicas, independentemente de 

crenças ou de ideologias estabelecidas em forma 

de clero religioso, aliás, como também já vem 

lamentavelmente ocorrendo com a nossa própria 

Doutrina Espírita, e aquelas outras pessoas que, 

se arvorando sobre os demais como detentores 

exclusivos do pensamento de Allan Kardec, por 

possuírem algum título terreno ou condições 
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econômicas que lhes forjem a ilusória ideia de 

poder? 
 

R – Vejamos, meu amigo, como rodamos e 

rodamos, mas acabamos retornando para o 

ponto de partida, nevrálgico, que dizem respeito 

às coisas absurdas que ainda acometem o seio 

doutrinário da Terceira Revelação. 
 

Não podemos crer que uma pessoa que se afirme 

um seguidor verdadeiro de Allan Kardec, ou 

conhecedor atento das muitas e impressionantes 

revelações espirituais por Chico Xavier, possa 

ainda cogitar de uma Sociedade Espírita, 

isso, tomando o Espiritismo como um meio de 

Espiritualização de grupos e de comunidades 

inteiras, e não somente de uma única pessoa, 

em particular, embora somente por isso já seja 

uma benção de Deus sobre a face planetária, 

completamente desconectada com o mundo 

“de fora” do seu círculo cultural, e possa 

trazer dentro da própria cabeça alguma sequela 

dos seus tempos medievais, que já se foi a muito 

tempo, de quando ainda se encontrava no seio 

do clero romano tacando fogo nos inocentes 

médiuns da idade média, já vindo de outros 

tempos, quando mandavam triturar os corpos de 

homens e de mulheres virtuosos que se diziam 

investidos do poder celestial, ao se afirmarem 

tribunos mentais de césares e faraós mortos. 
  

Precisamos entender que o mundo está se 

globalizando cada vez mais!  
  

Não somos de parecer que, de maneira abrupta 

e extemporânea, venhamos a acatar tudo o que 

dizem por aí a respeito da Vida Espírita, ou, 
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particularmente, sobre Ciência Espiritual, 

moralmente falando, entretanto não há como 

interditar determinados conhecimentos que 

chegam em forma de verdadeiras cascatas de 

luz que, embora tenham a aparência de algo 

discrepante com os postulados sagrados do 

Espiritismo, nada mais são que novas formas 

de se ver e de se observar o Mundo dos 

Espíritos. 
 

Ou será que os seres insignificantes da Terra, 

particularmente os espíritas, já possuem todo o 

conhecimento vasto da Eternidade?... 
 

A situação não somente é absurda quanto muito 

simples de se compreender. 
 

Insistimos ainda nessas explicações, segundo a 

sua sábia iniciativa, por sabermos que tem muita 

gente encarnada que se complica, e complica a 

Doutrina Espírita, de boa fé... Sem saberem, ao 

certo, o que estão a fazer, pois aprenderam a 

agir dessa maneira por meio de outras pessoas, 

e outros autores, encarnados ou não, nem 

sempre com as boas intenções delas próprias. 
 

Vemos isso ocorrendo no mundo inteiro, e com 

os espíritas, que são gente como os demais, não 

poderia ser diferente. 
 

Cabe a cada um de nós, que temos o amor de 

Jesus em nossos corações, continuar travando a 

batalha contra o atraso e a ignorância daqueles 

e daquelas de nós que desejam somente a 

tribuna para eles e elas, como se o Púlpito da 

Espiritualidade Maior estivesse “alugado” 

somente para os que possuem na Terra Material: 

dinheiro, beleza, e cultura acadêmica. 
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Geralmente, são essas pessoas, que possuem 

dinheiro, beleza, e cultura acadêmica, que dão 

mais trabalho aos Espíritos Benevolentes quando 

desencarnam. 

 
 

Por essa razão, cremos, que o Cristo de Deus nos 

afirmou:  
 

Que, no nosso modesto entendimento, são as 

criaturas humanas despojadas de tudo o que é 

da materialidade, somente ricas de sentimento, 

respeito, e verdadeira compreensão pelos seus 

irmãos e irmãs em humanidade..., sem qualquer 

laço de afinidade com a pobreza ou a miséria, 

estas sim coisas de Satanás (risos), assim como 

nos exemplificam, no seio doce do Consolador 

Prometido: Jesus Cristo, Allan Kardec & Chico 

Xavier.  
 

Esta é a minha opinião. 
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AS DESPEDIDAS 

5)  A boa Amiga sabe muito bem que não temos a 

intenção de esgotar o nosso bate-papo somente 

neste Livro, que haverá de se prorrogar por 

outras obras do querido Vivaldo, que, de certa 

forma, já dá novos indícios de esgotamento 

físico (risos fartos de André! Nesse momento, 

D´Esperance se mantém apreensiva em relação 

à minha própria saúde...), e, assim, lhe rogamos 

a gentileza da última palavra sobre esse nosso 

encontro informal, mas cheio de graça e beleza 

espiritual pela sua própria presença divina... 
 

R – A minha alegria é sempre imensa e me 

reconforta muito a Alma poder estar, um tanto 

mais, próxima de Vivaldo, no aconchego de sua 

aura quente e carregada de ternura humana..., 

por outro lado, a beleza espiritual que o amigo 

acaba de se reportar, com tanto respeito à 

minha figura cristã, diga-se de passagem, 

bastante insignificante, se dá, indiscutivelmente, 

pelo lastro de ternura e de amor que trazem, ao 

próprio coração, os Agentes da Luz que nos 

acompanham nesse evolvente momento de 

, pois sem a 

intercessão misericordiosa de cada um deles e 

delas, particularmente falando, dentro de suas 

especialidades técnicas e elevação moral, nada, 

ou praticamente nada, poderíamos ter realizado 

de proveito ao trabalho que realmente lhe 

pertence, meu estimado Amigo André Luiz, sim, 

porque devemos esclarecer ao leitor e à leitora 

dessa obra que os Espíritos também se sentem 

muito orgulhosos, ou gratificados (risos), por 
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poderem executar as suas tarefas, sejam elas 

cientificas, filosóficas, e/ou religiosas. 
 

Sim, de nossa parte, em Nome do Pai Celestial, 

podemos afirmar:  
 

Sempre há um Novo Amanhecer!... 
 

Muita paz a todos e todas. 

 

Ester e Mardoqueu 

A Ester bíblica foi uma das encarnações passadas de 

. 

_________________ 
 

Entrevista Concedida ao Espírito André Luiz,                   

no Lar do médium Vivaldo P. S. Filho,                                                           

em 16 & 19 de abril de 2016. 
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 _________________ 

A Mensageira do Amor 
 

  
 

Nesta obra de inestimável valor doutrinário, os 

estudantes de Espiritismo, em qualquer 
denominação religiosa que esteja transitando, terá 

acesso a uma série de belíssimas mensagens 
espirituais assinadas por vários daqueles que 

estiveram ao lado do Senhor antes de sua 
crucificação, e que, mais tarde, se transformaram 

nos grandes defensores e divulgadores da                    
Palavra do Cristo de Deus. 

E Maria de Magdala é apresentada de maneira 
muito especial, num estudo profundo sobre a sua 

experiência junto à Jesus de Nazaré.  

O Livro de # 4: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS”. 

_________________ 



                     Livro # 20: “Um Novo Amanhecer – Vol. 2” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 262 

Ed e-book: 
2016-21 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

FIM 
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FIM DA TERCEIRA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelo Esp. André Luiz                          

Com       
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 As Despedidas... 
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_____ O Livro de # 26 _____ 

___Em Comemoração aos seus 20 anos de Ininterruptas Tarefas 

na Mediunidade com Jesus Cristo (1996-2016)____ 

   
 

O médium  
(Todas as obras estão ricamente ilustradas com fotos coloridas e notas explicativas  

do médium, sobre diversos fenômenos psíquicos vividos por ele mesmo). 
 

VIVALDO P. S. FILHO | mediunidade-e-jesus (wixsite.com) 

facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo  

OS ARQUIVOS (EM PDF) DOS MAIS DE CEM (100) LIVROS 

PSICOGRAFADOS POR VIVALDO P. S. FILHO ESTÃO DISPONÍVEIS PARA OS 

INTERESSADOS: INTEIRAMENTE “GRATIS”!                                                

Podemos apenas dizer: Glória a Deus nas Alturas! 
 

https://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus/bio
https://www.facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo/?__cft__%5b0%5d=AZW2QANnvqLA-PQWpXh-E8_0OQpHEAVhOvCFSFoSk8x60CMmKil1SM9aBKR7c1qqwu4JXLNdXG60A_ImkmE_ZHO8kcF5IDNYpreUX5hkCFBY8JLg827BAmcquwhxZsxVGjbtyMce564GyfJPMiyN93EZbcgznrU6QtJm-a53KTqjbwlVfKQHndeqod5eCeLOpPo&__tn__=kK-R
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_________________ 

 

Pedimos encarecidamente o perdão do leitor amigo por qualquer falha de gramática, 

mas como eu não tenho especialização e nem mesmo grandes conhecimentos de 

língua portuguesa fico, aqui, devendo qualquer falha de nossa parte, rogando de todos 

os irmãos compreensão e tolerância pelas minhas limitações, deixando a cada um o 

nosso próprio coração no conteúdo da obra original: 

 

“Um Novo Amanhecer – Vol. 2” 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

_________________ 

  

- 1ª. versão:  04/2016. 

- 2ª. versão, Revista & Ampliada: 08/2021.                                                                                 

(O backup original está preservado e guardado para possíveis conferências   

histórica-doutrinárias). 

(O arquivo: PDF, disponível no nosso Site Espírita, de maneira gratuita!!) 

 

_________________ 

 

Algo sobre a Decodificação do Espiritismo! 

 

Uma nota importante: Precisamos alertar ao leitor interessado pelo nosso trabalho de 

investigação de algumas das Vidas Sucessivas de São Luis, que a Decodificação do 

Espiritismo vem sendo realizada desde a obra original:  "São Luis IX" (EM 3 

VOLUMES) – com backup original de 03.03.2015 –, que teve a sua divulgação virtual 

por volta do mês (6) de junho de 2015, e que hoje já se espalha por praticamente toda 

a obra psicográfica de Vivaldo, a sua reencarnação atual, salvo raras exceções, e que 

naturalmente vem sendo desenvolvida e aperfeiçoada no decorrer dos anos e de cada 

novo livro (e-book) virtual, carecendo inclusive da colaboração de qualquer um 

estudante de Espiritualidade que deseje contribuir com o nosso singelo esforço com as 

suas próprias observações, estudos e investigações. 

 

Important note: we need to alert the readers who are interested in our investigative 

work about others successive lives of Sant Louis, in which the Spiritism 

Decodification has been done since its original work: “Saint Louis IX” (3 Volumes) – 

with its original backup in 03.03.2015 – that had its virtual divulgation around (6) June, 

2015, and it's been through all over Vivaldo’s psicography work, his nowadays 

reincarnation, except for rare occasions, which it has been naturally developed and 

improved through the years and every new virtual book, in need of any espiritual student 

collaboration that is willing to contribute with our simple effort  with your onw notes, study 

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

No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fvivaldoespiritismo.wixsite.com%2Fmediunidade-e-jesus%3Ffbclid%3DIwAR2s4Ww7ZRnJN_SMebG3XI-S8CLD-bdpU2568_plxWS-pYNmLzZUrFXRx_o&h=AT3pPotf-noim1IbIvOqt5R9V0-M92IWp58PBPQa3PoeuwdpYqeZUZcn3fvERY7ed9_83qYnRp0o05sfjONjXZqBrh54dx59D2_FOLfKi9JFKchn2Re71WtBA4FXl87U4Gnm&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1tRBbKkefPFUSlUDsBig1L6_XySziQ20VAnfYPNhiqGZ478wjt8gsJUET1KUOc1SzgWVsSPzNpXJzEXNVzJJ3hkQE98ZX70AQLfQRqljGFuvougD4ZSd6vOovyZNloUCfh-0jl9-9xrkUMvtivyDV5LbpNfW4oLW61yVGv1m9wZkAXMSC5_TR0Mb_7gtFwTvs8tnM-kNh-LQzFrAjV7anNMQ
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http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus 

No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fvivaldoespiritismo.wixsite.com%2Fmediunidade-e-jesus%3Ffbclid%3DIwAR2s4Ww7ZRnJN_SMebG3XI-S8CLD-bdpU2568_plxWS-pYNmLzZUrFXRx_o&h=AT3pPotf-noim1IbIvOqt5R9V0-M92IWp58PBPQa3PoeuwdpYqeZUZcn3fvERY7ed9_83qYnRp0o05sfjONjXZqBrh54dx59D2_FOLfKi9JFKchn2Re71WtBA4FXl87U4Gnm&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1tRBbKkefPFUSlUDsBig1L6_XySziQ20VAnfYPNhiqGZ478wjt8gsJUET1KUOc1SzgWVsSPzNpXJzEXNVzJJ3hkQE98ZX70AQLfQRqljGFuvougD4ZSd6vOovyZNloUCfh-0jl9-9xrkUMvtivyDV5LbpNfW4oLW61yVGv1m9wZkAXMSC5_TR0Mb_7gtFwTvs8tnM-kNh-LQzFrAjV7anNMQ
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O médium e pesquisador baiano Vivaldo P. S. Filho apresenta uma bela série com  

mais de 100 obras, em E-BOOKS: Completamente: Grátis!! 

Numa série de comoventes e inspiradoras Mensagens 

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

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

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

consolam, esclarecem e animam os corações humanos, 

sempre desejosos que se encontram de transmitir aos 

companheiros na Terra: mais Amor e mais Carinho, mais 

Educação e mais Orientação, com palavras carregadas não 

somente de grandes verdades, mas, acima de tudo, de muita 

Esperança no futuro, para todos aqueles que já                                 

se identificam com as formosas promessas                                            

de Paz e Caridade de Jesus de Nazaré.                                                

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

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

No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo                                  

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

 

http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus
http://www.facebook.com/vivaldo.psfilho
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   Chico!... Meu Irmão, querido! Estamos de volta, aqui, para lhe 

reverenciar a figura singela e magnânima que sempre soube 

compreender os ignorantes e socorrer os aflitos, desmotivar a 

maldade e estimular o bem, onde quer que se encontrasse... Pois, 

em sã consciência, ninguém poderá lhe arrojar ao caldeirão das 

injúrias e das insanas blasfêmias, já que, de ti, meu estimado 

companheiro de Espiritismo, nenhum de nós recebeu, senão, o 

sorriso da alegria e o olhar da paz, como haveria de ser vindo de um 

anjo formoso como você, quando as coisas da perfeição se definem 

pelas palavras gentis e pelos estímulos inalteráveis de confiança em 

Deus! Assim seja. 

                                                                                        Espírito José de Alencar 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                    

Salvador/BA, 16 de abril de 2016 
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Leia, estude e divulgue as obras da lavra mediúnica de 

Francisco Cândido Xavier 
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Um Novo Amanhecer             
_________ V  o   l  u  m  e  #  2 _________ 

Obra de André Luiz 
  QUERIDOS ESPÍRITAS! 

   SOMOS OBRIGADOS A DECLINAR A NOSSA VENERAÇÃO E PROFUNDA 

ESTIMA AO COMPANHEIRO ANDRÉ LUIZ, NÃO POR FALTA DE MÉRITOS 

ANTERIORES DELE, MAS, INDICUTIVELMENTE, POR CONTA DA MINHA 

PRÓPRIA DESVALIA EM NÃO TER LHE COMPREENDIDO ANTES O 

GRANDE VALOR DE MESTRE E INSTRUTOR DA VIDA ESPIRITUAL MAIOR. 

   SIM, É MESMO DE SE ENVERGONHAR!... PRINCIPALMENTE, PARA 

AQUELES, QUANTO EU MESMO, QUE SEMPRE NUTREM GRANDE ESTIMA 

PELA PRÓPRIA PERSONALIDADE, ESQUISITA E ARROGANTE, QUANDO, 

INVARIAVELMENTE, CONFUNDEM GENTILEZA E AMABILIDADE POR 

LEALDADE E ESTIMA, NA VERDADE, COISAS QUE NUNCA REALMENTE 

ENCONTRAMOS EM NÓS MESMOS, SEMPRE SIOSOS QUE OS 

ENCONTRAMOS PELAS COISAS DA “MORAL ESTRANHA”. 

   POR FAVOR, NÃO ME CONFUNDAM COM ALGUM ESPÍRITO 

MISTIFICADOR, ABSOLUTAMENTE NÃO!... 

   SOU EU MESMO! QUE VOLTO DAS TREVAS DE MIM MESMO PARA 

ANUNCIAR A “BOA NOVA” ESPÍRITA, FELIZ E ALEGRE POR TER 

CONSEGUIDO DE DEUS, O NOSSO INSUPERÁVEL PAI CELESTIAL, UMA 

SENTENSA LEVE EM UMA NOVA TAREFA NA TERRA, QUE HAVEREI DE 

RESPEITAR E CONSAGRAR POR UM TANTO MAIS DE SUOR E LÁGRIMAS, 

POR TUDO DE MAL QUE LHE FIZ NO PASSADO, E POR TUDO DE 

MARAVILHOSO QUE EI DE LHE OFERTAR NO FUTURO-PRESENTE. 

   QUE OXALÁ SALVE A SIMPATIA ENTRE OS ESPÍRITAS VERDADEIROS!  

Espírito Roustaing 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 16 de abril de 2016) 

BY ANDRÉ LUIZ/A FALANGE DA VERDADE – SEM FINS LUCRATIVOS – 4/2016 
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BY A FALANGE DA VERDADE 

_________________ 

 

UMA OBRA PRODUZIDA EM HOMENAGEM AO 159º. 

ANIVERSÁRIO DE NASCIMENTO DO ESPIRITISMO, EM PARIS, 

FRANÇA, EM 18 DE ABRIL DE 1857, COM A PUBLICAÇÃO DE 

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, DE ALLAN KARDEC, NA CALERIA 

D´ORLEANS, LOCAL DA LIVRARIA DENTU. 

André Luiz 
BY ANDRÉ LUIZ/A FALANGE DA VERDADE – SEM FINS LUCRATIVOS –                     

1ª. Versão: 04/2016 – Revista & Ampliada: 08/2021. 


