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São Luis IX

 

 

A Volta de um Espírito dedicado a Jesus Cristo, sob a 

claridade do Espiritismo, tudo muito bem comprovado: 

Numérica, Literária & Editorialmente pela 

Decodificação Espírita.  
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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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______________ 

   “Todavia, naquele momento em que a guerra 

chegava ao fim, devido à proximidade da esfera 

do Cristo, que se fazia anteceder por suas 

Coortes Celestiais, compostas por entidades 

lucidadas e benfazejas, podia-se ver, por outro 

lado, imenso contingente de servidores 

invisíveis, com as suas padiolas, recolhendo os 

feridos e procurando amparar os desnorteados.” 

 

Imagem da capa do exemplar de                                                                                             

nossa coleção pessoal. 

(Carlos A. Baccelli, , Capítulo 10,                                       

NOS CÉUS DA GÁLIA, pelo Espírito Irmão José, págs. 

119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 & 129, 

1ª. edição, Editora LEEPP, Janeiro de 2013).                                       

______________ 
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Os Diretores Espirituais 

do Médium Vivaldo P. S. Filho 
 
 

Veneranda (Santa Isabel de Aragão) 
Francisco Cândido Xavier 

Elizabeth d´Espérance 
Adolfo Bezerra de Menezes 

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

São Paulo (Apóstolo) 
Erasto (no lugar de Emmanuel) 

Santa Clara de Assis 

____________ 
 

 

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

 
 

"MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS - 

Relatos de um Médium Espírita" 

_______________________ 
 

Capa Revista em 15/03/2018, embora mantendo na                        

integralidade o mesmo conteúdo do livro original que levou                           

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

_______________________ 
 

 
 

MEDIUNIDADE ENTRE OS DOIS MUNDOS 
 

No campo da mediunidade, cada médium com sua 

condição receptiva, quanto cada espírito com a sua 
capacidade transmissora. 
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Assim, a bem dizer, a mediunidade é uma tarefa 
que se articula entre os Dois Mundos, na qual 

espírito e médium se complementam, por serem 
interdependentes. 

A obrigação de estudar e de conhecer compete 
tanto ao médium quanto ao espírito, pois um não 
pode, de maneira absoluta, suprir a deficiência do 

outro. 

Neste livro, que devemos ao esforço sincero do 
confrade Vivaldo, devotado seareiro da Doutrina 

Espírita, nos deparamos com inúmeras informações 
hauridas em outras fontes e experiências por ele 
mesmo vivenciadas no cotidiano de seus labores 

mediúnicos com Jesus. 

Temos certeza de que esta obra será de grande 
utilidade para todos os estudiosos do tema em 
pauta – Mediunidade –, descortinando novos 

horizontes à compreensão de muitos. 

Conforme temos dito noutras oportunidades, se o 
Espiritismo carece de ser estudado como Ciência do 
Espírito que é, a Mediunidade precisa igualmente 
ser estudada como sendo um de seus ramos mais 

importantes de especialização. 

É que, nos tempos atuais, o Mundo Espiritual está a 
requisitar, cada vez mais, a participação consciente 

e responsável do medianeiro no intercâmbio entre 
os Dois Planos da Vida. 

Sobretudo, permanece-se na expectativa de que o 
médium espírita continue fiel ao “dai de graça o que 
de graça recebestes”, pois tanto o conhecimento do 
Espiritismo quanto o exercício da mediunidade não 

fazem qualquer sentido, sem que se volte para 
nossa necessidade inadiável de renovação íntima. 

_______________________ 
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Nota explicativa por Vivaldo P. S. Filho: 

Este comentário trata-se do "Prefácio" da nossa 
primeira obra mediúnica, "MEDIUNIDADE EM DOIS 
MUNDOS/AMOR, SEXO E OS VARIADOS ASPECTOS 

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

Espíritos de Elizabeth d´Espérance, Francisco Cândido 
Xavier e 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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Temos aqui: 2 (NOVOS) VOLUMES que nos 

oferecem mais algumas evidências-chaves sobre a                             

atual VOLTA do Espírito São Luis IX!!  

    

 Livro # 133 (Volume # 1)         Livro # 134 (Volume # 2)                          

Assim, fornecemos estes dois trabalhos que tem a 

Autoria de André Luiz, com a participação de 

outros grandes Mensageiros da Vida Mais Alta, que 

devotamos ao coração dos que já se dispõem a lidar 

com a Verdade pelo prisma da ‘Reencarnação 

(Matematicamente) Programada de São Luis IX’!   

Erasto (Espírito)                                                    

Vivaldo P. S. Filho (médium)                            
(Salvador/BA, 20 de novembro de 2020)                         
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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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Livro  # 133 (Volume # 1) 
 

São Luis IX – E a 

Numerologia Divina 
 

Com Espíritos Amigos                                                                     
 

Por André Luiz                                                       
Médium 

Uma das encarnações futuras de São Luis de França. 

     

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

“Se não tivesse caridade, tudo isso de                                       

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

capítulo XV, FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO). 
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Carmem Miranda & Ann Blyth c/ Mario Lanza. 

As imagens, quanto os pequenos extratos, apresentadas neste 

trabalho espiritual:                                                                             

“SÃO LUIS IX – E A NUMEROLOGIA DIVINA... – VOL. 1”, 
foram capturadas em fontes diversas da Internet e em obras da 

literatura espiritualista. Por isso, rogamos aos detentores de seus 

direitos autorais levarem em consideração que todo o nosso esforço 

aqui é, unicamente, de utilidade pública, por força da Caridade, por 

conta do sentimento de solidariedade e fraternidade, desprovido 

também de qualquer desejo, por parte do médium  

Vivaldo P. S. Filho, de aferir qualquer lucro financeiro. 
 

1a edição: 12/2020 by Vivaldo P. S. Filho 

   Este livro, que tem a Autoria Espiritual de André 
Luiz & Espíritos Amigos, vem complementar as 

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

que fazem referência à atual Missão do Espírito de São 
Luis IX (já reencarnado no Brasil), que à época da 

Codificação foi o Presidente Espiritual da “Sociedade 
Espírita de Paris”, orientando de mais perto os 

sagrados serviços de Allan Kardec junto à Falange da 
Verdade.  
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EM COMEMORAÇÃO DOS                                 

163 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 

conhecimento de gramática, apesar de sempre procurar 

fazer o melhor de minhas forças. 
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Estudem o Livro # 4: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS”. 

 
    

   Os nossos Amigos Espirituais, por mais que sejam zelosos 

e atentos conosco, não substituem a cooperação dos 

especialistas encarnados da língua portuguesa, que, 
infelizmente, não encontramos ainda para a realização de 

uma revisão considerável de nossa humilde e modesta  obra 

psicográfica. 

______________ 
 

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

singelas, vamos procurando corrigir os erros neles e em 

outras (futuras) obras, com isso tentando dar aos nossos 

queridos leitores o máximo de agradabilidade em suas 

leituras, retribuindo em nosso máximo todo o carinho que 

temos recebido por meio de singelas manifestações de 

apreço e respeito ao nosso serviço mediúnico...  
 

   Uma das coisas que mais me agrada é ver a alegria por 

parte dos nossos amigos espalhados pelo Brasil, que, por 

meio da Internet, estão a nos ofertar o próprio coração 

com palavras de incentivo, quando, de minha parte, peço 

que me mantenham em suas preces a Jesus, visto que a 
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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 labor mediúnico, seja qual for a sua 

especialidade, venha a aceitar dinheiro ou bens para si 

mesmo, enfim, em sua tarefa, sob qualquer alegação, como 
se as coisas sagradas do Mais Alto estivessem à disposição 

das criaturas simplórias da Terra quando se diz respeito ao 

nosso serviço junto aos Seres Celestiais. 
 

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

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

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

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

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

 

– Neio Lúcio 
 

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

 

 

O Médico-Amigo de Chico Xavier! 

  

Prezado amigo Vivaldo, 

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

leitores” que estão trabalhando nas Universidades. Dentre 

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

e a de Minas Gerais, existem grupos estudando a 

Espiritualidade À LUZ DA MEDICINA...  

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

se levantarão contra o seu livro por nele existirem obras 

polêmicas, que alguns irmãos “ainda não devidamente 

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

– ELIAS BARBOSA 

(Comentário antes de sua desencarnação prematura,                                                   

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

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

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



                    Livro # 133: “São Luis/Numerologia Divina – Vol. 1” – André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 17 

Ed. e-book: 
    2020 

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 

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

1866, Introdução ao estudo dos fluidos espirituais, 

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

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

Médium Vivaldo Filho 

 

Vivaldo Filho concedendo uma entrevista à conceituada jornalista 

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

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

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

   O Espírito Allan Kardec, que é o nosso mais 

graduado Benfeitor Espiritual – muito embora ele tenha 

preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica como 

Chico Xavier, às vezes, e segundo as circunstâncias 

psíquicas que envolvem cada comunicado, ou seja, a 

depender da natureza mental e emocional do diálogo, faz 

questão de se fazer perceber com a personalidade marcante 

do grande Codificador do Espiritismo, o que naturalmente 

me deixa completamente envolvido pela emoção e pela 

sensibilidade de sua presença sempre segura, sóbria e 

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

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

não desconsiderando que os Espíritos infelizes e altamente 
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intelectualizados, mas embrutecidos pela maldade, mesmo que 

temporária seja essa maldade, também tem como acessar as 

suas ou mesmo as nossas INÚMERAS memórias pregressas, 

quando, neste caso particular, procuram devassar determinados 

conhecimentos arquivados e mantidos de maneira quase 

mecânica em determinadas regiões do nosso corpo caloso que 

tenhamos assimilado no tramite natural de nossa evolução 

intelectual, levando em consideração que muitas fraquezas 

morais e emocionais que aparentemente já foram esquecidas 

por nós também possam ser de seus interesses, imediatos ou 

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

apresentado pela Nova Ciência da “Numerologia 

Espírita”, segue apenas o ritmo natural da Evolução do 

Conhecimento, que está sempre sujeito a novas interpretações 

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

sem que haja a absoluta necessidade de lhe reformular os 

conceitos básicos. 

 

   Neste nosso caso, apenas apresentamos uma roupagem 

atual, num competente corpo de Doutrina Decifratória, da 

eficiente Numerologia de Pitágoras, reconhecendo, ele, o 

caráter muito particular, quanto muito valoroso, desta Ciência 

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

do grande Instrutor EMMANUEL, pela psicografia de Chico 

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

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

   

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

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

obra mediúnica: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – A Revelação do 

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

apresentamos uma importantíssima opinião do grande 

médium Chico Xavier sobre o tema da Numerologia: 

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

Reencarnação Programada, ou seja, aquela seguindo 

princípios de origem Superior, atentem para a importância do 

extrato que retiramos da obra “Chico Xavier: encontros no 

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

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

traz uma verdadeira pérola de Emmanuel (por Chico Xavier) 

para uma melhor compreensão de nossos apontamentos à luz 

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

informações acima, lembrando ainda que o extrato a seguir foi 

encontrado dias após a elaboração do texto acima. Vejamos: 

P – Pessoalmente, e por experiência própria, acredito na 

influência dos números na vida das pessoas, ou da 

comunidade. A Bíblia contém citação freqüente de certos 

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

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

dado setenta vezes sete, o Apocalipse cita o número 7 

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

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

em si um mundo vasto de significações, que demanda estudos 

adequados com a supervisão de especialistas do assunto. Não 

disponho de elementos para confirmar ou negar as assertivas 

das autoridades que se manifestam nessa área de 

investigações espiritualistas. Guardo, porém, a convicção de 

que, em nosso renascimento já trazemos, por inspiração dos 

Benfeitores Espirituais que nos assistem, a influência dos 

números de que estejamos necessitados para que a vida nos 

conceda o melhor que sejamos dignos de receber. E isso 

acontecerá, até 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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Dedicatória Especial 

 

_________________ 

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

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

A nossa sincera homenagem à minha preciosa mãezinha:                                                                

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

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

  
                  1973                        Século XXI 

 

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

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

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

Em nome dos meus Benfeitores Espirituais dedico esta obra à 

minha querida mãezinha Maria Isaura C. Cabral.  

– Vivaldo P. S. Filho 

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

“Numerologia Espírita” 
       

   A “Numerologia Espírita” nada mais é que o 

desenvolvimento natural do Espiritismo, pois não se dá ao luxo 

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

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

Céu as claridades dos “SINAIS” SAGRADOS DE DEUS, 

invariavelmente, inseridos em todo o ecossistema de vida planetária, 

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

devassemos a intimidade da maneira matematicamente correta, 

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

Cândido Xavier, especialmente estas, pela própria natureza dos 

seus inquestionáveis méritos mediúnicos quanto científicos, 

assim como da Bíblia Sagrada (Antigo e Novo Testamento). 

   

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

   Pelo contrário, ela avança e dá subsídios para que os seres 

encarnados no mundo possam se balizar da melhor maneira possível 
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diante das inumeráveis incógnitas do Mundo Oculto e do Plano 

Material, também. 

 

   Não temos dúvidas de que todo o nosso labor mediúnico, 

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

do nosso meio doutrinário, pois se consideramos o 

Espiritismo uma Doutrina fundamentalmente Evangélica, 

não podemos nos esquecer de que Allan Kardec a 

conduziu também de maneira cientificamente racional 

e lógica.  
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   Nota do Médium: O empolgante texto acima foi pinçado 

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

com a devida adaptação para este livro de André Luiz & 

Espíritos Amigos. 
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Reencarnação & Mediunidade pela                                                  



                    Livro # 133: “São Luis/Numerologia Divina – Vol. 1” – André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 32 

Ed. e-book: 
    2020 

 

 

Vivaldo P. S. Filho (Salvador, Bahia, 10 de julho de 1964 — é um médium 
espírita com 24 anos de tarefas na Seara de Jesus, e com mais de 100 livros 

(e-books) já publicados (virtualmente) e inteiramente “grátis”,                                   
na lembrança Evangélica do: “DAÍ DE GRAÇA O QUE DE GRAÇA 

RECEBESTES.”                                                                                                                                                                                        

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

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Humberto_de_Campos_(Maranh%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1886
http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus/bio
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___Apresentação # 1___ 

(Mais) Uma História: Numérica, 

Literária & Editorial sobre a atual 

VOLTA de São Luis IX, à luz da 

Reencarnação (Matematicamente) 

Programada!! 

    
________________ 

E assim, avançamos mais um pouco, 

desta vez pela excelente Obra do                

Dr. Hemendra Nath Banerjee,                       

pelo o prisma da                     

Decodificação Espírita                

_____ P a r t e # 1 _____ 
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   Uma das coisas que mais tem me deixado 

extasiado em relação ao quadro das Vidas Sucessivas 

de São Luis IX, e que tem nos dado a condição de 

assegurar ao leitor amigo o que temos dito e visto se 

repetir a cada nova Investigação, é exatamente a 

condição universal que vamos vendo se apresentar 

sem que o conjunto se perca entre as múltiplas 

possibilidades de se observar o resultado a cada vez 

que há a necessidade de realizar algo por um meio 

diferente, ou algo diferente, do que havíamos feito 

anteriormente, ou seja, o modo poderá diferir um 

tanto do que foi feito antes, mas os resultados 

seguirão o curso de sempre, tudo vindo a desaguar 

na ideia-base de sempre, a da atual VOLTA de São 

Luis de França!... 

   A genialidade dos Seres de Luz vai se manifestando 

para a nossa visão a cada novo Esquema, deixando-

nos intrigados pela maneira como tudo vem sendo 

articulado pelas suas mentes sábias e bondosas, 

enxertando a Literatura Espírita, por exemplo, com 

o que eles desejam que, mais a frente, anos, séculos 

e/ou milênios mais tarde, como no caso da Bíblia 

Sagrada (Antigo e Novo Testamentos), por exemplo, 

venha a ser Descoberto, cabendo a cada investigador 

realizar a sua colaboração no que diz respeito ao 

processo de descobrimento, pois, se hoje eu tenho 

me valido apenas e tão somente dos meus sentidos 

psíquicos e físicos, o que já é muito e uma benção, 

visto que sem a ajuda decidida dos Benfeitores & 

Amigos Espirituais nada ou quase nada eu poderia ter 

realizado, certamente que num dado momento 
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haveremos de realizar esta mesma tarefa com a 

ajuda de mecanismos (virtuais) de varredura 

inteligente, a partir de programas especializados de 

computador que possam não apenas capturar, como 

ler e interpretar o que para nós, por enquanto, se 

encontram entranhados nos textos que hoje vamos 

Decodificando a partir de publicações que, de 

preferência, foram editadas antes do meu próprio 

nascimento, no ano de 1964... 

   Claro, que não podemos crer que, no decorrer dos 

anos, todas as edições originais tenham sido 

mantidas com a sua integridade pelos seus Editores, 

por motivos que são variados, não nos cabendo aqui 

fazer um juízo de valor em relação a este ou aquele 

outro editor ou Editora, mas, se me permitem a 

sinceridade, não podemos deixar de refletir acerca da 

capacidade que todos nós temos de visualizar uma 

fraude quando ela surge diante de nós sem maiores 

constrangimentos, audaciosamente, como que nos 

esbofeteando a sensibilidade e a honestidade diante 

das coisas mais sagradas da Vida com Deus!... 
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   Então, se, por um lado, devemos estar atendendo 

aos imperativos da confiança, por outro, certamente 

que precisamos todos nos precaver contra as ciladas 

e as artimanhas que são providenciadas pelos mal 

intencionados que procuram nos confundir as ideias, 

crendo que estamos aptos a lhes aceitar qualquer 

coisa sem qualquer controle da nossa razão e do 

nosso bom senso, assim como nos orienta e incentiva 

a Doutrina Espírita!... 

______________ 

 

   Estamos fazendo esta breve introdução, visto que, 

pelo decorrer do tempo, qualquer obra literária 

poderia, ou não, ter sido modificada por agentes 

estranhos à Causa do Consolador, por exemplo, sem 

um controle maior das pessoas mais devotadas ao 

bem e a verdade das coisas, que, a rigor, primam 

pela autenticidade, entretanto, como temos dito, 

de nossa parte estamos tratando de ocorrências que 

estão completamente fora do controle humano, já 

que são do Alto!! 
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______________ 

Na condição de médium respeitoso à obra de Allan 

Kardec quanto à de Chico Xavier, preciso voltar a 

dizer que todas as obras que foram originalmente 

editadas antes de 1964, o ano de meu atual 

nascimento, serão sempre as mais seguras, 

cientificamente falando, por motivos que são 

mais que evidentes, embora devamos considerar 

aquelas outras edições que vieram depois da 

desencarnação de Chico Xavier até o mês (6) de 

junho de 2015, quando da divulgação (virtual) do 

nosso Livro original: “São Luis IX”, isto eu digo 

pelo fato de sabermos que muitas delas podem ter 

sido alteradas em sua redação original, isto por 

motivos variados, mas que, acima de qualquer 

interesse humano, sempre nos depararemos com 

os Interesses do Mais Alto, e por isso devemos 

parafrasear uma lucida sentença que temos 

originalmente pelo: “O Livro dos Médiuns”, de 

Allan Kardec: “O QUE DEUS QUER,                              

SE CUMPRE.”  

   Que fiquem todos com o nosso carinho, na 

lembrança de que de estamos Estudando com Jesus 

Cristo, Allan Kardec & Francisco C. Xavier. 

   Assim seja. 

(Livro # 131: “ESTUDANDO E APRENDENDO COM 

ALLAN KARDEC & CHICO XAVIER – Vol. 3”, Nota do 

Médium do Capítulo # 6, pelo Espírito Yvonne A. 

Pereira, pág. 181, 10/2020.)                          

______________ 
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   E já que estamos falando em confiança, segurança, 

honestidade e caráter, nada mais justo do que nos 

aproveitarmos de um Livro que prima por tudo isto, 

especialmente por ter sido ele produzido pela grande  

genialidade e pela indiscutível autoridade de um dos 

investigadores mais respeitados no mundo no campo 

muito atrativo da Reencarnação,  e que certamente 

nos dará ainda mais evidências e provas sobre a atual 

VOLTA de São Luis IX, que, embora tenha sido 

publicado em: 1ª. edição no ano de 1979, não nos 

deixa margem para dúvidas quanto ao valor moral e 

cientifico do que vamos tratando, levando em 

consideração que por esta época, da sua 1ª. edição, 

eu me encontrava com 15 anos de idade, ou seja, 

absolutamente incapaz de fraudar, ou tentar fraudar, 

uma publicação tão séria quanto esta, em seus 

aspectos Numéricos, Literários & Editoriais!! 

   Não é mesmo? 

 

O Dr. Banerjee & Chico Xavier. 
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    Como eu disse, não estamos interessados, pelo 

menos neste momento, em fazer juízo de valor 

acerca deste ou daquele outro caso de adulteração 

das Obras de Allan Kardec ou das de Chico Xavier, 

por exemplo, embora o caso seja dos mais graves e 

deprimentes que eu já tenha ouvido falar em nosso 

meio doutrinário, que certamente causam e causarão 

prejuízos morais dramáticos para os que estudam e 

para aqueles que produziram tais adulterações, até 

porque, no que toca à , 

estamos muito longe deste tipo de problema, visto 

que nos valemos de situações Numéricas, Literárias 

& Editoriais Ocultas que foram originalmente aí 

produzidas por Mãos Santas e Invisíveis, a despeito 

de qualquer interesse material de quem quer que 

seja, única e exclusivamente no intuito de fazer valer 

a Lei da Reencarnação, pelo modelo que os Seres 

de Luz vem nos dando desde o nosso Livro original: 

“São Luis IX” (EM 3 VOLUMES), deixando de lado 

as mazelas morais que a maioria de nós trazemos em 

nossa alma para somente se aterem às questões de 

concordância & universalidade dentro do que há 

de elementos-chaves repetitivos, que fatalmente 

desaguam ou virão a desaguar na ideia-base de 

sempre, a das Vidas Sucessivas do Rei Santo de 

França, por exemplo, já que outras grandes 

personalidades da vida humana passada, também, 

tem sido motivo da nossa atenção, enriquecendo o 

nosso trabalho pelo acervo de Revelações que, com 

certeza, ilumina a existência de todos aqueles e 

aquelas que já buscam pelo Espiritismo uma solução 

para os seus enigmas de vida moral!...  
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Vivaldo P. S. Filho, no final dos anos de 1960, a 

reencarnação atual de São Luis de França.                      

_________________ 

Os ‘Números de Deus’ pelas Vidas 

Sucessivas de São Luis IX, pela Obra do 

Dr. Hemendra Nath Banerjee!! 

_________________ 
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O QUE DEUS QUER, SE CUMPRE!! 

   Evidentemente, que não podemos nos deixar 

confundir pela parte literária que veio ou poderia vir 

a ser enxertada, quanto subtraída, DE MANEIRA 

ESTRANHA, na Obra de Kardec & Chico Xavier, por 

exemplo, mas como estamos lidando com fatos & 

dados (ocultos!!) providenciados pelos Seres de Luz 

desde épocas recuadas da nossa acanhada vida 

humana, a exemplo da Bíblia Sagrada, esta mesma 

parte Literária acaba por nos dar uma claridade a 

mais sobre muitos acontecimentos que já são de 

nosso conhecimento histórico-planetário, e que, pela 

genialidade dos Espíritos das Esferas Superiores, 

acabam por (MATEMATICAMENTE) nos ministrar  

conhecimentos que estão fora do controle dos seres 

que habitam o corpo de carne, por isso, sem deixar 

de lado a nossa profunda tristeza em ver tais coisas 

acontecendo ou vindo a acontecer dentro de nossa 

Seara de Luz, precisamos estar conscientes de que, 

aqui, estamos lidando com Poderes Celestiais que 

estão muito além da miserável capacidade mental e 

de atuação dos habitantes da Vida Material!... 

   Mas, de qualquer maneira, se podemos escolher, 

selecionar e utilizar, não há dúvida que as obras em 

suas primeiras edições, quanto no aproveitamento 

dos originais grafados pelos seus autores, quando 

possível, até o ano de 2015, e/ou antes de 1964, 

como temos dito, serão sempre as melhores para o 

serviço da !!  
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_________________ 

Quem desejar se inteirar dos Estudos Iniciais              

que fizemos na excelente Obra do                                         

Dr. Hemendra Nath Banerjee, poderão acessar 

os seguintes Lançamentos Mediúnicos da lavra 

de Vivaldo P. S. Filho, pelo Espírito André Luiz!!  

     

Livros # 58 (119 págs.) & # 59 (128 págs.). 

ALÉM DAS BELÍSSIMAS E ESCLARECEDORAS MENSAGENS DOS 

ESPÍRITOS SUPERIORES EM CADA UM DESTES 2 VOLUMES, COMO 

EMMANUEL, BEZERRA DE MENEZES, SÃO BARTOLOMEU, VENERANDA, 

E ELVIS PRESLEY, SÃO APRESENTADOS NOVOS E MINUCIOSOS 

ESTUDOS MATEMÁTICOS QUE ATESTAM A VERACIDADE DOS 

INEBRIANTES FATOS DA NUMEROLOGIA DIVINA DENTRO DAS OBRAS: 

"INSTRUÇÕES PSICOFÔNICAS", "VOZES DO GRANDE ALÉM",  DE 

CHICO XAVIER, NO "REENCARNAÇÃO NO BRASIL", DO PROF. DR. 

HERNANI G. ANDRADE, E NO: "VIDA PRETÉRITA E FUTURA", DO  DR. 

(PhD) H. N. BANERJEE, EM SUAS RARAS E HISTÓRICAS 1ª. EDIÇÕES 

(PELA FEB,  PELA O CLARIM, E PELA NORDICA), QUANDO ENTÃO 

VEREMOS RESSURGIR OS "SINAIS", "CÓDIGOS" & "ENIGMAS" 

SECRETOS DE DEUS DO ESPIRITISMO INSERIDOS NO CONTEXTO 

EDITORIAL DESTES MAGNÍFICOS LIVROS DO ESPIRITISMO                                       

E DA CIÊNCIA.                                                         

_________________ 
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Os # Básicos: 4, 7, 8, 9, 10 & 17. 

(Mais) Uma História: Numérica, 

Literária & Editorial sobre a atual 

VOLTA de São Luis IX, à luz da 

Reencarnação (Matematicamente) 

Programada!! 

    
________________ 

E assim, avançamos mais um pouco, 

desta vez pela excelente Obra do                

Dr. Hemendra Nath Banerjee,                       

pelo o prisma da                     

Decodificação Espírita                

_____ P a r t e # 2 _____ 
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   A partir daqui, vamos, propriamente, adentrar o 

campo da Decodificação Espírita, sempre levando 

em consideração os números-básicos, que são os 

fundamentais, se bem que neste primeiro episódio da 

nossa Investigação vamos nos concentrar na Página 

de # 17, da 1ª. edição, do: “VIDA PRETÉRITA 

E FUTURA”, do Dr. H. N. Banerjee, pela Editora 

Nordica, do ano de 1979, que, evidentemente, nos 

sugere: O exato dia (10) e mês (7) do nascimento 

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

a palavra-chave: REENCARNAÇÃO, que, claro, 

tem tudo a ver com a proposta que trazemos de 

evidenciar, quanto a de comprovar, pelo menos, a 

Reencarnação (Matematicamente) Programada 

de São Luis de França, ou algumas de suas Vidas 

Sucessivas... 

- Palavra: REENCARNAÇÃO, contagem de ida, 

página # 17, cai sob a palavra de #: 3. 

- Palavra: REENCARNAÇÃO, contagem de volta, 

página # 17, cai sob a palavra de #: 1. 

   Temos mais um fato-chave Numérico, Literário & 

Editorial, que podemos deduzir assim: 

- 3 (da ida) + 1 (da volta) = 4: O exato mês (4) do 

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

- 1 + 7 (do # 17, da página!) = 8: O exato mês 

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

_________________ 

ESTAMOS DECODIFICANDO O ESPIRITISMO!! 
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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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_________________ 

 

_________________      

“Tudo se liga na obra                             

da criação.”                                          

– Allan Kardec                                                           

(“Revista Espírita”, Ano IX, março de 1866, Introdução 

ao estudo dos fluidos espirituais, 1ª. edição, FEB, 2004). 

_________________    
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Os # Básicos: 4, 7, 8, 9, 10 & 17. 

(Mais) Uma História: Numérica, 

Literária & Editorial sobre a atual 

VOLTA de São Luis IX, à luz da 

Reencarnação (Matematicamente) 

Programada!! 

    
________________ 

E assim, avançamos mais um pouco, 

desta vez pela excelente Obra do                

Dr. Hemendra Nath Banerjee,                       

pelo o prisma da                     

Decodificação Espírita                

_____ P a r t e # 3 _____ 
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    A partir daqui, vamos, propriamente, adentrar o 

campo da Decodificação Espírita, sempre levando 

em consideração os números-básicos, que são os 

fundamentais, se bem que neste segundo episódio da 

nossa investigação vamos nos concentrar na Página 

de # 48, da 1ª. edição, do: “VIDA PRETÉRITA 

E FUTURA”, do Dr. H. N. Banerjee, pela Editora 

Nordica, do ano de 1979, que, evidentemente, nos 

sugere: O exato mês (4) e mês (8) do nascimento 

& morte, respectivamente, de São Luis IX (Vivaldo 

P. S. Filho), quando aí temos de volta a palavra-

chave: REENCARNAÇÃO, que, claro, tem tudo a 

ver com a nossa fundamental proposta de evidenciar 

e de comprovar, pelo menos, a Reencarnação 

(Matematicamente) Programada de São Luis de 

França, ou algumas de suas Vidas Sucessivas... 

- 1ª. Palavra: REENCARNAÇÃO, contagem de ida, 

apenas as palavras inteiras,  página # 48, cai sob a 

palavra de #: 195. 

   Será, que estaríamos forçando demais a barra, se 

seguíssemos pelo meio de interpretação seguinte? 

- 8 + 9 = 17: O exato dia (10) e mês (7) do 

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

- 1 + 5 = 6... & 4, quando teremos: O exato ano de 

(19) 64, do nascimento de Vivaldo P. S. Filho 

(São Luis IX). 

_________________ 

ESTAMOS DECODIFICANDO O ESPIRITISMO!! 
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   _________________ 

_________________ 

 

Estamos Desvendando os Códigos (Matemáticos) de Deus pelo Espiritismo, 

sobre as Vidas Sucessivas de São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho).                                                                        

_________________ 
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   Mas, sigamos em frente: 

- 1ª. Palavra: REENCARNAÇÃO, contagem de 

volta, apenas as palavras inteiras, página # 48, cai 

sob a palavra de #: 111. 

   Para encontrarmos uma solução, creio que a gente 

deva fazer algo diferente, até porque existem mais 

duas (2) palavras: reencarnação, nesta específica 

passagem, à pág. de # 48, mas que não iremos 

investigar, deixando esta parte para outro leitor que 

venha em nosso auxílio: 

- 195 + 111 + 48 (o # da página em Estudo!) = 

354. 

   Que podemos deduzir assim: 

- 4: O exato mês (4) do nascimento de São Luis 

IX (Vivaldo P. S. Filho). 

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

IX (Vivaldo P. S. Filho). 

_________________ 
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________________ 

   Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? 

   “Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há 

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

é obra do homem e a vossa razão responderá.” 

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

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

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

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

Kardec). (Os grifos são nossos). 

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

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

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

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 

   Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a 

formação primária a uma combinação fortuita da 

matéria, ou, por outra, ao acaso? 

   “Outro absurdo! Que homem de bom senso pode 

considerar o acaso um ser inteligente? E, demais, 

que é o acaso? Nada.” 

       A harmonia existente no mecanismo do Universo patenteia 

combinações e desígnios determinados e, por isso mesmo, 

revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao 

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

produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso 

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

(Os grifos são meus). 

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

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

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

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 
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Os # Básicos: 4, 7, 8, 9, 10 & 17. 

(Mais) Uma História: Numérica, 

Literária & Editorial sobre a atual 

VOLTA de São Luis IX, à luz da 

Reencarnação (Matematicamente) 

Programada!! 

    
________________ 

E assim, avançamos mais um pouco, 

desta vez pela excelente Obra do                

Dr. Hemendra Nath Banerjee,                       

pelo o prisma da                     

Decodificação Espírita                

_____ P a r t e # 4 _____ 
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   Não temos a pretensão de fechar a questão, até 

porque existem outras palavras-chaves dentro 

deste mesmo episódio, à página de # 48, mas para 

que não deixemos o leitor demasiadamente curioso 

pelo que poderia ser o desfecho desta narrativa, até 

então oculta, vejamos o seguinte Esquema-Chave 

que foi originalmente providenciado para nós pelo 

: 

   Esta específica passagem, COMPARAÇÃO ENTRE 

OS ARTISTAS, tem o seu começo, meio e fim nas 

seguintes páginas: 

- 47 + 48 + 49 = 144. 

   Que podemos deduzir assim: 

- 4: O exato mês (4) do nascimento de São Luis 

IX (Vivaldo P. S. Filho). 

- 4 + 4 = 8: O exato mês (8) da morte de São Luis 

IX (Vivaldo P. S. Filho). 

_________________ 

   Ou então, da maneira seguinte: 

- 4 + 4 = 8. 

- 1 + 4 + 4 = 9. 

   Quando: 8 + 9 = 17. 

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

P. S. Filho (São Luis IX). 

- 7: O exato mês (7) do nascimento de Vivaldo P. 

S. Filho (São Luis IX). 
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_________________ 

   Mas se fizéssemos um pouco mais, acrescentando 

ao resultado que acabamos de ver acima a página 

de # 17, aquela que nos deu a primeira palavra-

chave: REENCARNAÇÃO, que deu origem a este 

novo Estudo: 

- 47 + 48 + 49 = 144 + 17 (o # da Página inicial!) 

= 161. 

   Que podemos deduzir assim: 1... & 7 (dos # 6 + 

1), o mesmo que o # 17, o # da Página pela qual 

iniciamos a nossa Decodificação: 

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

P. S. Filho (São Luis IX). 

- 7: O exato mês (7) do nascimento de Vivaldo P. 

S. Filho (São Luis IX). 

_________________ 
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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.” 

       

– Santo Agostinho                                                      
(Sermão 250, em Agostinho, Sermões para Páscoa, trad. de 

Antonio Fazendo, Lisboa, Verbo,1974).                                                       

_______________________ 



                    Livro # 133: “São Luis/Numerologia Divina – Vol. 1” – André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 56 

Ed. e-book: 
    2020 

 

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

1964.  

_________________________ 

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

França) (re) nasceu no Hospital da “Sagrada 

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

alusão à sua condição de principal Provedor 

Genético da Sagrada Genealogia do Cristo para 

o 4º. Milênio da Era Cristã. 
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“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 ideia 

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, “Revista Espírita”, ANO IX, no. 1,                           

janeiro de 1866, 1ª. edição, FEB, 2004). (O Destaque é nosso).                                                                                                                
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Os # Básicos: 4, 7, 8, 9, 10 & 17. 

(Mais) Uma História: Numérica, 

Literária & Editorial sobre a atual 

VOLTA de São Luis IX, à luz da 

Reencarnação (Matematicamente) 

Programada!! 

    
________________ 

E assim, avançamos mais um pouco, 

desta vez pela excelente Obra do                

Dr. Hemendra Nath Banerjee,                       

pelo o prisma da                     

Decodificação Espírita                

_____ P a r t e # 5 _____ 
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   Voltamos a dizer que não temos a pretensão de 

fechar esta questão, até porque, como dissemos um 

pouco mais acima, existem outras tantas palavras-

chaves dentro deste mesmo episódio, à página de 

# 48, mas para que não deixemos o leitor algo 

desgostoso com o nosso trabalho de Decodificação 

(risos), vejamos os mesmos elementos anteriores, 

somente que por meio de outro Esquema-Chave, 

que foi originalmente providenciado para nós pelo 

: 

   Esta específica passagem, COMPARAÇÃO ENTRE 

OS ARTISTAS, tem o seu começo, meio e fim nas 

seguintes páginas: 

- 47 + 48 + 49 (os # das Páginas onde começa e 

termina esta específica passagem!) = 144..., que 

pode ser deduzido assim: 1 + 4 + 4 = 9. 

- 17 (o # da Página inicial, onde iniciamos o 

Estudo, de onde, emblematicamente, todos vimos 

surgir a palavra-chave: REENCARNAÇÃO!)..., 

que pode ser deduzido assim: 1 + 7 = 8. 

   Quando: 9 + 8 = 17, o # da Página pela qual 

iniciamos a nossa !! 

   Que voltamos a deduzir assim:   

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

P. S. Filho (São Luis IX). 

- 7: O exato mês (7) do nascimento de Vivaldo P. 

S. Filho (São Luis IX). 

_________________ 
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    A REENCARNAÇÃO,                                              

O MÉDIUM E “A VIAGEM”!!  

   Amiga leitora e leitor!... Pelo que eu me lembro, 

desde muito criança eu vim a tomar conhecimento, 

ou algum conhecimento, sobre a Vida Espiritual que 

nos aguarda para Além da perda do corpo fisiológico, 

isto por conta da telenovela: “A VIAGEM”, que pude 

assistir em sua versão original, ainda nos anos de 

1970, na companhia de minha querida mãezinha 

Maria Isaura (a atual encarnação da Rainha Branca 

de Castela!), algo que, para a minha felicidade, pude 

fazer com o próprio coração carregado de curiosidade 

pelas cenas que nos traziam algo do complicado fato 

da (de)reencarnação, seja a partir de uma vida 

moral mais elevada ou de uma existência mais ou 

menos comprometida com o mau!... 

_________________ 

A Viagem é uma telenovela brasileira, produzida pela Rede 

Tupi e exibida de 1º de outubro de 1975 a 27 de março de 
1976, às 20 horas, em 141 capítulos.[1] 

Escrita por Ivani Ribeiro, foi dirigida por Edson Braga e 
Atílio Riccó, com supervisão geral de Carlos Zara, foi 
inspirada nos livros Nosso Lar e E a Vida Continua..., 
ambos psicografados pelo médium Chico Xavier. J. 

Herculano Pires, um dos maiores estudiosos do Espiritismo 
prestou consultoria para elaboração dos capítulos. 

Contou com Eva Wilma, Altair Lima, Ewerton de Castro, 
Tony Ramos, Irene Ravache, Adriano Reys, Elaine Cristina 

e Joana Fomm nos papéis principais.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/A_Viagem_(1975) 

_________________ 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Telenovela
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_Tupi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_Tupi
https://pt.wikipedia.org/wiki/1%C2%BA_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1975
https://pt.wikipedia.org/wiki/27_de_mar%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/1976
https://pt.wikipedia.org/wiki/A_Viagem_(1975)#cite_note-1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ivani_Ribeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Edson_Braga
https://pt.wikipedia.org/wiki/At%C3%ADlio_Ricc%C3%B3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Zara
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nosso_Lar
https://pt.wikipedia.org/wiki/E_a_Vida_Continua...
https://pt.wikipedia.org/wiki/Psicografia
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dium
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chico_Xavier
https://pt.wikipedia.org/wiki/Herculano_Pires
https://pt.wikipedia.org/wiki/Herculano_Pires
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espiritismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eva_Wilma
https://pt.wikipedia.org/wiki/Altair_Lima
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ewerton_de_Castro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tony_Ramos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Irene_Ravache
https://pt.wikipedia.org/wiki/Adriano_Reys
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elaine_Cristina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Joana_Fomm
https://pt.wikipedia.org/wiki/A_Viagem_(1975)
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Imagem (acima) capturada do Google: http://revistaamiga-novelas.blogspot.com/2013/06/a-viagem-rede-

tupi-1975-parte-1.html 

 

http://revistaamiga-novelas.blogspot.com/2013/06/a-viagem-rede-tupi-1975-parte-1.html
http://revistaamiga-novelas.blogspot.com/2013/06/a-viagem-rede-tupi-1975-parte-1.html
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   Porém, vale a lembrança de que somente anos 

mais tarde eu viria a me dar conta do que, em tese 

(risos), seria a Santa Doutrina Espírita, visto que 

somente por meados dos anos de 1980, também na 

companhia de minha mãe, eu tomaria um maior 

conhecimento sobre a Doutrina Codificada por Allan 

Kardec, num Centro Espírita, ou mais ou menos 

espírita, o “Santo Antônio de Pádua”, no bairro de 

Brotas, em Salvador, Bahia, e mesmo aí não haveria 

ainda de me definir como um adepto do Espiritismo, 

o que somente veio a acontecer no ano de 1995, 

agora, sim, dando início aos Estudos que, logo no 

ano seguinte, em 1996, me daria as condições de 

participar do Desenvolvimento Mediúnico do 

Centro Espírita “Deus, Luz e Verdade”,  no bairro 

da Vila Laura, em Salvador, Bahia, esta Seara sob o 

rigoroso comando da venerável Irmã Bernadete de 

O. Santana, a quem hoje rendo o meu sincero preito 

de gratidão pela grande oportunidade que me deu de 

poder me chegar e me aconchegar ao Consolador por 

meio de um dedicado Estudo das Obras de Allan 

Kardec & Chico Xavier. 

   Deixem-me eu também lhes recordar, que por esta 

mesma época, desde o comecinho da minha atuação 

em Atendimento Mediúnico de Desobsessão, como 

eu vinha realizando no “C.E.D.E”, da Vila Laura, 

comecei a observar pela minha vidência mediúnica 

que as reencarnações, assim ou quase como a 

compreendemos na Terra, não somente se davam no 

nosso Plano Material (5ª. Esfera Espiritual), mas, 

antes disto, que havia uma condição natural de os 
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Espíritos-Femininos desencarnados também terem 

esta condição, aliás, seria algo ilógico acreditarmos 

que esta possibilidade somente esteja adstrita a 

condição humana, a dos seres que vivem em nosso 

campo de ação dimensional, quando, pela Doutrina 

Espírita, já temos conhecimento que existe o mundo, 

ou os mundos preexistentes a este, que por aqui 

somente estamos de passagem, e por este prisma é 

que será sempre muito racional acreditarmos que 

existem, sim, reencarnações entre os Espíritos, como 

existe a desencarnação em Outros Planos de Vida 

Imortal, ou em Outros Mundos dos Universos Sem 

Fim!... 

   Levemos em consideração, assim como o amado 

Francisco C. Xavier haveria de dizer, que o Mundo 

Dos Espíritos, mesmo o que está espacialmente 

relacionado com a nossa Casa Planetária, com as 

suas Dimensões e Sub-Dimensões, ainda está para 

ser Desvendado, já que, segundo podemos deduzir, 

André Luiz, pelo menos ele, pelo próprio Chico, 

somente, e tão somente, nos trouxe uma pequena 

parcela de conhecimento sobre o que haveremos de 

encontrar Do Outro Lado da Vida!! 

   E, segundo humildemente eu me observo, estou 

caminhando sem a pretensão de ser melhor do que 

ninguém, mas, sim, desejoso de fazer o melhor ao 

meu alcance pela vitória do Evangelho de Jesus 

sobre a face do Plano Material, mesmo que apenas e 

tão somente pela migalha de meu serviço mediúnico, 

que amo muito! 

 A REENCARNAÇÃO, O MÉDIUM E “A VIAGEM”!!  
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_________________  

Atenção: No Volume # 4, Livro # 111, veremos o 
médium Vivaldo antecipar alguma coisa a respeito de 
sua, também, reencarnação como Luis VIII, pai de 
Luis IX, por meio de uma Transposição 
Reencarnatória, como será Decodificada nos 
seguintes Livros # 112 & 113 !!! 

Note: In Volume # 4, Book # 111, we will see the 
medium Vivaldo anticipate something about his 
another reincarnation as Louis VIII, father of Louis 

IX, through a Reincarnation Transposition, as it 
will be Decoded in the following Books # 112 & 113 
!!! 

 

    
                             Livro # 112                                                   Livro # 113 

Para acessar (inteiramente GRÁTIS!!) estes livros digitais 

(PDF), basta que o interessado vá para o link abaixo: 

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

_________________  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fvivaldoespiritismo.wixsite.com%2Fmediunidade-e-jesus%3Ffbclid%3DIwAR1Gl5ESkX8ySk_ZaMotYyN-5jON206Kddd6sp-t6z-2H4b4bRjblyARWmQ&h=AT1tHs-nmgsb01QZuNB_C2X9bGdqllQHu4WHBImWBepJnH8NfMGuHicUkWrwriaXEjouTpufLsEp-PRAVJqx5m-jFOTZc87ksyS97YXNlosWd_PTAVX-2kQe2GcO-Nd8UAvGAmAQ_m0lCoYtWIIQSHKNsJgDtkX1iwdwM21uqdgdvxJiSc9b-MJpsq18gYLSJni7ExlBMCgCNpzwhgEN9cMGSI2_A4HbMHwR8M_ltM-zan9folM_DN07xvdkJWkAZIN6NkM1e2T9rW-HxOxA-OT7_3hVy9m-x_Wm34nguZ9ajo2jRlsTYAsGBAb8q19N3vX3APR9OETywccayNOKPJxKDEys6jZFYMzqLY9X9wXHQHZ3u_mfR86HyjGz7YIEyTWZ7jAH_L9FT_CODtWQOb_wJj7P5oidAy0s8PaNS3qzJpMywUfi4tKWjZRHibSb-nL6BDM5hA9J1jqGoo1fsLq92GSpwfAP2beauZDV_Z2vZvMrS2bKO_q_LAhcnXYo4O2S5IG5g1mV4Iwr7sZXyXVT8JuSoTe1ZJsdF2NfP0-C-nWcfWsPqP0tdZ3syaxbXy19UChzxfDs40wPBqtIApJPC1e_0F8gIivq-D2SVvZFa69b3bOkY4vwGwU8WMih9lRHpg
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_____________ 

 
ESTAMOS DESVENDANDO                                                     

OS CÓDIGOS SECRETOS DE DEUS,                                   

PELA OBRA DE HEMENDRA NATH BANERJEE,                                                                     

SOBRE A ATUAL VOLTA DE SÃO LUIS IX!! 

_____________ 
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_____________ 

                                                         

 
_____________ 

 

 

 

 

“Mas até os cabelos da vossa cabeça 

estão todos contados.” 

(Lucas 12:7) 
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As Reencarnações de   

São Luis IX 
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Marco Túlio Cícero  

(em latim: Marcus Tullius Cicero, em grego clássico: 
Κικέρων; romaniz.: Kikerōn; 106 – 43 a.C.) foi um 

advogado, político, escritor, orador e filósofo da gens Túlia 
da República Romana eleito cônsul em 63 a.C. com Caio 
Antônio Híbrida. Era filho de Cícero, o Velho, com Élvia e 

pai de Cícero, o Jovem, cônsul em 30 a.C., e de Túlia. 
Cícero nasceu numa rica família municipal de Roma de 

ordem equestre e foi um dos maiores oradores e escritores 
em prosa da Roma Antiga.[1][2] 

Sua influência na língua latina foi tão imensa que se 
acredita que toda a história subsequente da prosa, não 

apenas no Latim, como nas línguas europeias, no século 
XIX seja ou uma reação a seu estilo ou uma tentativa de 
retornar a ele.[3] Segundo Michael Grant, "a influência de 

Cícero sobre a história da literatura e das ideias europeias 
em muito excede a de qualquer outro escritor em prosa de 

qualquer língua".[4] Cícero introduziu os romanos às 
principais escolas da filosofia grega e criou um vocabulário 

filosófico latino (inclusive com neologismos como 
evidentia,[5] humanitas, qualitas, quantitas e essentia),[6] 

destacando-se como tradutor e filósofo. 

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

______________ 

   Esta, dentre inúmeras outras, fora uma das 

existências passadas de , 

personalidade mediúnica que vem sendo motivo da 

atenção e do estudo por parte dos Espíritos 

Superiores da Falange da Verdade, para que a 

atual VOLTA do Espírito São Luis IX, ele mesmo, 

seja tratada como uma obra que venha a ajudar a 

comprovar a Lei da Reencarnação, quando tivemos 

a oportunidade de já ter Estudado sobre este mesmo 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega_antiga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Romaniza%C3%A7%C3%A3o_(lingu%C3%ADstica)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gente_(Roma_Antiga)
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%BAlios&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Romana
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4nsul_romano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caio_Ant%C3%B4nio_H%C3%ADbrida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caio_Ant%C3%B4nio_H%C3%ADbrida
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Marco_T%C3%BAlio_C%C3%ADcero,_o_Velho&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADcero,_o_Jovem
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%BAlia_C%C3%ADcera&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_equestre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Orat%C3%B3ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura_romana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura_romana
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADcero#cite_note-1
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADcero#cite_note-2
https://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADcero#cite_note-Inc1995-3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Michael_Grant_(autor)
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADcero#cite_note-4
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_grega
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vocabul%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Neologismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADcero#cite_note-5
https://pt.wikipedia.org/wiki/Humanitas
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADcero#cite_note-6
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tradutor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cícero
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assunto no Livro # 7: “São Luis IX” – VOLUME # 

2 (com 209 págs.). 

   Quem já pôde estudar esta bela Coleção em 3 

Volumes: “São Luis IX”, é bem provável que tenha 

verificado que revelamos a vida passada de Vivaldo 

(São Luis IX) como Cícero, segundo alguns poderes 

psíquicos que já possuíamos, embora os Benfeitores 

apenas tenham dito sobre isto de uma maneira muito 

breve, sem maiores detalhes, mas agora creio que 

devamos fazer um novo Estudo, agora com bases 

em elementos-chaves... 

______________ 

Nota: O ano de nascimento e o ano da morte de 

Cícero, é, sem dúvida, um excelente indício 

metafísico de quanto “o acaso não consta dos 

desígnios superiores”, como nos diria o estimado 

benfeitor André Luiz (por Chico Xavier). Porém, o 

de mais impressionar à nossa sensibilidade 

espiritual e emocional, são as ocorrências sui 

generis da vida íntima deste grande filósofo em 

conexão estreitíssima com as da vida moral, pessoal 

e emocional da sua atual personalidade 

reencarnatória, como Vivaldo P. S. Filho, 

transformando as suas ocorrências do cotidiano 

familiar, principalmente, quase, em uma cópia fiel 

uma da outra, dando-nos a compreender que, 

apesar de o tempo correr célere, ainda temos muito 

o que fazer, construir e realizar. 

Uma das características marcantes da faculdade de 

Psicómetria em nosso Vivaldo, é exatamente a de 

poder aferir, com extrema precisão, até mesmo o 
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tipo de comida (temperos gastronômicos, etc.), que 

porventura tenha sido ingerida pela pessoa 

psicometrada. Partindo deste sistema, quase 

miraculoso, o nosso humilde tarefeiro, em 

determinadas ocasiões, passa a vislumbrar como 

um verdadeiro Psicoscópio vivo, cada detalhe da 

fisiologia e da bioquímica dos corpos que ele mesmo 

já utilizou em experiências reencarnatórias 

passadas, sejam elas de poucos anos ou de alguns 

milênios. 

 

Na imagem: Cícero 

(Extrato dos Autores Espirituais da Obra,                                      

que pinçamos do Livro # 7: “São Luis IX”,                         

Volume # 2, com 209 págs.,                                                    

com uma rápida revisão visual e de redação ).                                          

______________ 

Os fatos da Matemática Divina que estão                  

sendo racionalmente apresentados                                        

pela Decodificação Espírita!! 
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______________ 

   Peguemos os dados do nascimento e da morte 

de Cícero, e façamos uma rápida conexão com a vida 

de Vivaldo P. S. Filho, e vejamos no que vai dar: 

(em latim: Marcus Tullius Cicero, em 

grego clássico: Κικέρων; 

romaniz.: Kikerōn; 106 – 43 a.C.)... 
segundo acessado da fonte Wikipédia, em 30/11/2020. 

- Ano do Nascimento de Cícero: 106. 

   Vejamos dessa maneira: 17. 

- 10 (do # 106): O exato dia (10) do nascimento 
de Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 
 

- 7 (do # 1 + 6): O exato mês (7) do nascimento 

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

______________ 

- Ano da Morte de Cícero: 43. 

   Vejamos dessa maneira: 106 (nasc. de Cícero!) 

+ 43  (morte de Cícero!) = 149. 

   Se não estivéssemos debruçados sobre Códigos 

(Matemáticos) Secretos de Deus, certamente que a 

coisa passaria despercebida, mas não é o caso, por 

isto vejamos a coisa por este prisma: 

- 1... 9 ... 6... (pela conversão do # 9, que já 
sabemos por Livros anteriores!)... 4...: O exato ano 

de 1964, do nascimento de Vivaldo P. S. Filho 

(São Luis IX), o exato elemento-chave que fecha o 
esquema anterior!! 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega_antiga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Romaniza%C3%A7%C3%A3o_(lingu%C3%ADstica)
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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.” 

       

– Santo Agostinho                                                      
(Sermão 250, em Agostinho, Sermões para Páscoa, trad. de 

Antonio Fazendo, Lisboa, Verbo,1974).                                                       

_______________________ 
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   Pode o homem compreender a natureza íntima de 

Deus? 

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

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

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

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

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 

   

________________ 

    

   Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da 

matéria a causa primária da formação das coisas? 

   “Mas, então, qual seria a causa dessas 

propriedades? É indispensável sempre uma causa 

primária.” 
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   Atribuir a formação primária das coisas às propriedades 

íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, 

porquanto essas propriedades são, também elas, um efeito 

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

(Os grifos são nosso). 

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

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

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

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

________________ 

   

  É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? 

   “Não; Deus não permite que ao homem tudo seja 

revelado neste mundo.” 

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

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

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

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

Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                             

________________ 

 “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 nosso).                     
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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 câncer, do dia 10 do mês (7) de julho de 

1964.  

_________________________ 

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

França) (re) nasceu no Hospital da “Sagrada 

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

alusão à sua condição de principal Provedor 

Genético da Sagrada Genealogia do Cristo para 

o 4º. Milênio da Era Cristã. 
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_________________      

“Tudo se liga na obra da criação.”                                          

– Allan Kardec                                                           

(“Revista Espírita”, Ano IX, março de 1866, Introdução ao 

estudo dos fluidos espirituais, 1ª. edição, FEB, 2004). 

_________________ 
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   Poderá parecer que tenha sido pouco, visto que 

outras pessoas nasceram e morreram nestes anos, 

porém o que nos chama a atenção, aqui, é o rigoroso 

Esquema-Chave de Vidas Sucessivas que está 

(conectando!) uma personalidade a outra, que antes 

nos foi Revelado por meio de seguras observações 

psíquicas, e que, agora, estão sendo confirmadas por 

meio de seguros elementos-chaves: Numéricos, 

Literários & Editoriais, por exemplo, para que a 

coisa fique ainda mais impressionante!... 

______________ 

(em latim: Marcus Tullius Cicero, em 

grego clássico: Κικέρων; 

romaniz.: Kikerōn; 106 – 43 a.C.)... 
segundo acessado da fonte Wikipédia, em 30/11/2020. 

- Ano do Nascimento de Cícero: 106. 

- O Nascimento de Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX): 

10/07/1964. 

   Vejamos da seguinte maneira: 

- 106 + 10 + 7 + 1964 = 2,087. 

   Quando, teremos (2 + 8 + 7): 17. 

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

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

 

- 7: O exato mês (7) do nascimento de Vivaldo P. 

S. Filho (São Luis IX). 

_________________ 

ESTAMOS DECODIFICANDO O ESPIRITISMO!! 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega_antiga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Romaniza%C3%A7%C3%A3o_(lingu%C3%ADstica)
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__________________ 

   Busquemos por mais algumas evidências, somente 

que desta vez levando em consideração a morte de 

Cícero e o nascimento de Vivaldo, visto que antes 

pegamos o nascimento de ambos: 

- Ano da Morte de Cícero: 43. 

- O Nascimento de Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX): 

10/07/1964. 

   Vejamos da seguinte maneira: 

- 43 + 10 + 7 + 1964 = 2,024. 

   Quando, teremos o seguinte esquema-chave 

surgindo a partir dos Segredos dos Céus, tudo com 

a intenção de evidenciar e de comprovar as Vidas 

Sucessivas de São Luis IX, que somente viria a 

reencarnar séculos mais tarde depois de Cícero, e 

Vivaldo mais tarde ainda:  

- 4: O exato mês (4) do nascimento de São Luis 

IX (Vivaldo P. S. Filho). 

- 8 (dos # 2 + 2 + 4): O exato mês (8) da morte 

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

_________________ 

 

Imagem: São Luis IX (Cícero/Vivaldo P. S. Filho). 
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   Estamos nos servindo de alguns fatos históricos 
que haverão de serem auxiliados por elementos de 
natureza literária & editorial, quando for o caso, para 

que este breve Esquema das Vidas Sucessivas de São 

Luis IX possa continuar a sua caminhada de oferecer 

ao Plano Material as chaves para o conhecimento de, 

pelo menos, uma parte dos Segredos da Criação 

no que diz respeito a Decodificação Espírita... 
    

   De qualquer maneira, o que acabamos de ver foi 
algo que nos maravilha pelo inusitado, com mais 

alguns sugestivos resultados repetitivos que, pelo 

menos, nos dão a certeza de que existe sim algo de 
muito importante por detrás de todos estes fatos, e 
como se costuma dizer por aí: 
 

CONTRA DADOS NÃO HÁ ARGUMENTOS!! 
_______________ 

 
 

"Jovem Cícero Lendo". –  Afresco de 1464. Por Vincenzo Foppa, atualmente na 
Wallace Collection, em Londres  (Fonte: Wikipédia).                                    

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Afresco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vincenzo_Foppa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Wallace_Collection
https://pt.wikipedia.org/wiki/Londres
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______________ 
                                                                    

“Se a maioria destes irmãos, primeiramente, tem 

aguardando a manifestação das mentalidades mais 

sábias e cultas da Doutrina, a favor ou contra, 

deixando a parte que lhe cabe realizar a cargo da 

universalidade dos outros, para conceber-nos algum 

tipo de confiança, sem problema, entretanto, antes 

de tudo, devemos observar que esta que estamos 

apresentando, desde junho do ano de 2015, trata-

se da UNIVERSALIDADE DE DEUS, que tem 

operado de maneira oculta sobre as cabeças 

humanas por meio da Obra do Espiritismo quanto 

da Bíblia Sagrada (O Antigo e O Novo 

Testamentos), como temos testemunhado por meio 

de uma infinidade de resultados repetitivos, 

embora a simplicidade da nossa própria capacidade 

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

demais Amigos Espirituais, assegurando a                     

questão científica do caso.”  

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

Deus asseguram: A Reencarnação de São Luis IX.   
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_____________ 

   “Afora tu mesmo, ninguém te decide                 

o destino”.                                                                                    
– André Luiz (por Chico Xavier)                                              

Copyright 1999-2003: Instituto André Luiz. 

_____________ 

   Como vimos, até mesmo numa obra não-espírita 

pudemos verificar os fatos da Matemática Divina, 

e o que nos toca ainda mais o coração é o fato de 

este Livro, dos mais prestigiados entre os sábios 

estudiosos da Lei da Reencarnação, ter sido feito 

por uma pessoa que tem um caráter cientifico e longe 

de ser considerado uma pessoa de natureza relapsa, 

pois que se trata de um cientista de renome 

internacional e que traz em seus estudos o rigor da 

mais séria investigação cientifica, o que poderá ser 

verificado por qualquer um pelo que ele mesmo nos 

apresenta em sua narrativa, COMPARAÇÃO ENTRE 

OS ARTISTAS, por exemplo, visto que o trabalho no 

qual estamos nos debruçando traz um conjunto de 

evidencias & provas sobre as Vidas Sucessivas, 

avalizadas por outros sérios acadêmicos!...  

   Enfim, amiga leitora e amigo leitor, o nosso convite 

continua sendo o de Estudarmos. 

Vivaldo P. S. Filho                                
 

Sob a Inspiração de André Luiz  

Vivaldo P. S. Filho (médium)                          

(Salvador/BA, novembro & dezembro de 2020) 
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   Nota do médium: Estas minhas Apresentações, 

embora assinadas por mim, não seriam tão atraentes 

como vemos se não fosse pela participação intuitiva dos 

Benfeitores Espirituais que me sugerem uma ou outra 

coisa, que acaba enriquecendo o Estudo que estamos 

apenas no comecinho, deixando na gente um sabor de 

quero mais, seja pela Ciência, pela Filosofia ou, e 

especialmente, pela Religião Espírita. 

   Não é mesmo? – Risos.  
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Vivaldo P. S. Filho (Salvador, Bahia, 10 de julho de 1964 — é um médium 
espírita com 23 anos de tarefas na Seara de Jesus, e com 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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___Apresentação # 2___ 

Ainda as palavras                      

que comovem 
_________________ 

    B. R. R. Como está meu caro amigo? 

_________________ 

   Numa luta danada, minha querida B., batalhando 

para me manter encarnado, cuidando de minha 

pequena-grande mãezinha (com 80 anos de idade), 

em meio a esta pandemia, que diga-se de passagem 

tem torturado tantas pessoas por estarem perdendo, 

de maneira tão dramática, os seus entes queridos, 

familiares e amigos, para a Covid-19...  

   Muitas vezes, ficamos pensando 'como seria tão 

bom' se a maioria de nós colocasse o cérebro para 

trabalhar melhor, tomando consciência de que, se 

por um lado, temos a pandemia, por outro, também 

temos a razão a nos dizer que tudo pode ser evitado, 

pelo menos em grande parte, se passarmos a 

tomar mais responsabilidade no que diz respeito aos 

cuidados que a Ciência Médica tem nos 

recomendado!...  

   Não é mesmo, cara irmã?!...  

   O momento continua sendo de "crise", por isso 

mantenhamos todos os cuidados para que este mau 

não venha a nos capturar pela vigilância!...  

https://www.facebook.com/bartiraruas.ruas.5?comment_id=Y29tbWVudDozNTYxMDA2MDEzOTg3MDc1XzM1NjEwNDIxODA2NTAxMjU%3D&__cft__%5b0%5d=AZUb1lcMa8LM2pXYPaV4x4CatHNfTSxpF1HWQu1bk3Wavb7SFMxoIMZrDtaT7EPBrJNOWWK7wtLiYORFdwcCrWN7xBiFBizG9o9x9G5ITOyc2p5B24ymdYW60-VuC8eGuIY&__tn__=R%5d-R
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   Aliás, vivamos pela recomendação do Senhor: 

"VIGIAI E ORAI"...  

   Por outro lado, lhe agradeço pela sua tão generosa 

atenção e pelo interesse em minha pobre 

personalidade, deixando-lhe o meu profundo carinho 

e um abraço carregado de amor, aquele amor 

verdadeiro que temos aprendido pela 

!!! 

_________________ 

    C. M. S. P. Boa tarde, meu irmão! Espero que estejas bem! Muita 

luz e saúde!  

   Aqui, vamos na luta pela vida do meu esposo!..., que fez esse mês 

75 anos! 

   Tudo de bom e muita harmonia em sua vida, meu irmão!  

    Um abraço fraterno, Jesus Cristo lhe abençoe e nossa senhora 

Aparecida cuide de você e de sua família! 

_________________ 

   Muito obrigado, querida C.! Pode ter certeza que as 

suas doces palavras chegaram ao nosso coração, ao 

meu e ao dos nossos Amigos e Benfeitores 

Espirituais, quando aproveitamos para lhe retribuir 

tão generosa manifestação de carinho e apreço ao 

que temos humildemente produzido, em forma de 

Livros mediúnicos (virtuais), que seguramente são 

endereçados a todas e todos, mas especialmente aos 

corações que já estão se sentindo mais atraídos pela 

Assistência do Mundo Maior, não por uma questão de 

privilégio, claro que não, mas porque já se colocam 

a disposição para receberem de Jesus o benefício da 

Cura, não somente a Cura do corpo material, mas 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007119948317&comment_id=Y29tbWVudDozNTYxMDA2MDEzOTg3MDc1XzM1NjE1NTI0NTM5MzI0MzE%3D&__cft__%5b0%5d=AZUb1lcMa8LM2pXYPaV4x4CatHNfTSxpF1HWQu1bk3Wavb7SFMxoIMZrDtaT7EPBrJNOWWK7wtLiYORFdwcCrWN7xBiFBizG9o9x9G5ITOyc2p5B24ymdYW60-VuC8eGuIY&__tn__=R%5d-R
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fundamentalmente a do nosso Espírito, na lembrança 

de que o Senhor nos afirma que 'Ele mesmo veio 

para os enfermos e não para os sãos', e outra, 

recordando que o Seu Evangelho nos pede que: 

"deixemos os mortos enterrarem os seus 

mortos." (Mateus 8:22), por isso, cada vez que 

vemos alguém disposto a Viver com o Cristo, nos 

sentimos entusiasmados a lhe (s) endereçar ainda 

mais a nossa energia de paz, saúde e luz, sim, minha 

cara C., porque, uma vez tendo estes Ensinamentos 

de Jesus, não podemos perder o nosso precioso 

tempo com quem não está ainda preparado, ou ainda 

não deseja, para receber a claridade do Amor, visto 

que por enquanto se compraz nas trevas do seu 

orgulho e do seu egoísmo, infantilmente acreditando 

que pode-se viver sem a benção de Sua Divina 

Proteção!...  

   Enfim, minha irmã, forcemos a nossa natureza 

para a direção do , esquecendo do que fizemos 

de mal no dia de ontem, para apenas vivermos nas 

delícias de uma felicidade real que somente 

encontramos pela vivência de uma existência atual 

profundamente solidária e sinceramente caridosa!...  

   Não é mesmo?!! 

_________________ 

     M. C. Parabéns Vivaldo P. S. Filho  por mais este livro, que 

Deus abençoe todos pela dedicação e seriedade... 

     Gratidão sempre, que Jesus abençoe a todos.  

     Abraços  

    

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005382528810&comment_id=Y29tbWVudDozNDkxMDczNjI3NjQ2OTgxXzM1NjYzNTY2NDAxMTg2Nzk%3D&__cft__%5b0%5d=AZUl9pDHsgf56NzOyt7hqTrNz4GvYv_2YGR9mWfVsA0cZ774O_Srtifw5Gd6ZTkv_T8fl2OXdrIwNlOLFmDybda_ncr5sh5cDTxWbxc8cFNiZ3vZ1dOzulaG5Tvx6HL91ww&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/vivaldo.psfilho?__cft__%5b0%5d=AZUl9pDHsgf56NzOyt7hqTrNz4GvYv_2YGR9mWfVsA0cZ774O_Srtifw5Gd6ZTkv_T8fl2OXdrIwNlOLFmDybda_ncr5sh5cDTxWbxc8cFNiZ3vZ1dOzulaG5Tvx6HL91ww&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/vivaldo.psfilho?__cft__%5b0%5d=AZUl9pDHsgf56NzOyt7hqTrNz4GvYv_2YGR9mWfVsA0cZ774O_Srtifw5Gd6ZTkv_T8fl2OXdrIwNlOLFmDybda_ncr5sh5cDTxWbxc8cFNiZ3vZ1dOzulaG5Tvx6HL91ww&__tn__=R%5d-R
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_________________ 

   Olá, querida M.! Peço a Jesus que também lhe 

abençoe e lhe proteja, já profundamente agradecido 

por mais estas suas doces palavras de apoio e 

incentivo ao nosso modesto trabalho mediúnico!...  

   Mantenha-se firme no propósito de sua 

transformação moral, esquecendo as dores e 

angustias do caminho, mesmo que isto lhe custe 

muito esforço íntimo, para somente pensar no que 

você, e todos nós, cada um de acordo com o seu 

próprio merecimento, haverá de receber do Pai 

Celestial quando para a Grande Morada se transferir, 

feliz e vitoriosa, por ter seguido as orientações de 

Jesus, Kardec & Chico Xavier, que nos pede paciência 

e tolerância com todos, com a devida observação de 

que, por outro lado, 'não somos caixa de 

pancadas de quem quer que seja' (risos), por 

isso, cara irmã em Cristo, seguir sempre a frente sem 

desanimo, este é o objetivo de todo cristão-espírita, 

observando que a Terra é ainda, e continuará sendo 

por muito tempo, um plano de provas e expiações, 

para somente se transforar em Terra Regenerada 

quando a Humanidade planetária já estiver 

consciente de que somente teremos paz entre nós 

todos quando estivermos vivendo no AMOR que o 

Senhor nos ofereceu quando aqui esteve há mais de 

2000 mil anos, então, trabalhemos por nós mesmos 

e por todos, de maneira que não tenhamos de 

esperar por mais 2000 mil anos para sermos 

realmente chamados uns pelos outros como 

verdadeiros irmãos, independentemente da nossa 

crença, da raça, da cor, do gênero, da preferência 
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sexual, e da classe social pela qual estejamos 

transitando nesta atual reencarnação!...  

   

   Enfim, M., façamos no nosso dia de hoje o melhor 

ao nosso alcance pelo embelezamento da vida que 

nos cerca, para que desde hoje também possamos 

viver na plenitude dos Céus, mesmo que 

espacialmente estejamos vivendo em pleno solo 

terreno!...  

   Abraços, sempre carregados de gratidão e estima!! 

_________________ 

 

Vivaldo P. S. Filho                                
 

Sob a Inspiração de André Luiz   

Vivaldo P. S. Filho (médium)                          

(Salvador/BA, 24 - 28 de novembro de 2020)                                  
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   Nota do médium: Como temos dito no decorrer de 

Livros seguidaos, pelo menos de algum tempo para cá, 

tem sido por uma questão de reconhecimento e de 

permanente gratidão a quem nos escreve e vem se 

manifestando pelo nosso Perfil & Página do Facebook, 

por exemplo, que temos lhes dado espaço em nossa obra 

mediúnica, para podermos lhes trazer para mais 

próximo do nosso humilde esforço espiritual, para 

que de alguma maneira elas e eles, que já nutrem algum 

carinho pelo que temos produzido mediunicamente, 

possam fazer parte desta benção literária que vem do 

Plano Espiritual Superior e que tem se derramado sobre 

as nossas cabeças.                                                                                      

_____________ 

      

   Se não for demais, eu constaria de pedir a cada leitora 

e leitor que, se possível, divulgue os nossos atuais 

mais de cem (100) livros mediúnicos (virtuais) 

entre os seus familiares e amigos, para que o Espiritismo 

possa avançar no Plano Material sempre com aquele 

toque de amizade que tanto empolgava os doces cristãos 
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primitivos, aliás, nos dias atuais de pandemia o que mais 

estamos necessitando, além de fazermos a urgente 

Caridade Material aos que mais necessita, é realizar 

a benção da Caridade Moral, em forma de Livros que 

edifiquem a alma das pessoas, na lembrança do que, 

certa vez, o grande Emmanuel disse (O Consolador, 

Chico Xavier, FEB): “O homem precisa mais de luz do 

que de pão.” 

   Não podemos deixar passar a rica oportunidade que o 

Senhor nos dar agora, para ajudarmos a promover a 

grande Obra da Doutrina Espírita, já que toda ação 

que venhamos a realizar no Bem haverá de nos retornar 

ao Espírito como uma luz divina que nos socorrerá a 

própria existência, em qualquer parte dos Universos de 

Deus que estejamos. 

   Afinal, aqui, como em qualquer parte, estamos todos 

aprendendo e trabalhando para o Cristo. 

   Não é mesmo? 
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   Melhor do que esperarmos por uma solução para 

os nossos problemas, sem dúvida que é procurarmos 

vencer todos os obstáculos à frente da maneira como 

Jesus nos orienta: pela atividade constante no bem 

de todos, claro, porque todos os nossos problemas, 

do mais simples ao mais complexo, somente haverá 

de ter um final feliz, com base na fé raciocinada e 

ativa, quando passarmos a definir os nossos passos 

pelo grande metro da bondade, da generosidade e da 

lealdade às coisas do coração, enfim, toda a vez que 

nos defrontarmos com alguma pessoa em lágrimas, 

angustiando-se, e com razão, pela grande aflição que 

vem atravessando na sua atual encarnação, porque 

não há ninguém sobre a face da Vida Material “que 

não esteja recebendo o seu quinhão de sofrimento”, 

lembremo-nos de que, antes de esperar por Deus, 

precisamos de Ir Até Ele, e não existe meio mais 

acertado de nos endereçarmos à Sua Divina Presença 

que não seja por intermédio de uma boa e calorosa 
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ação em beneficio de tantas almas aflitas e 

atormentadas que, hoje, vemos no mundo carnal 

clamar pela benção de ‘um ombro amigo’, cheio de 

desprendimento que possa, de alguma maneira, lhes 

mitigar a miséria do abandono ou da fome, da doença 

ou da desesperança!! 

   E como vemos, a esperança novamente entra em 

cena na nossa pequenina narrativa Evangélica, não 

como um sonho efêmero, mas como uma verdade 

que haverá de se transfigurar em felicidade, 

para mim mesma, para você ou para qualquer um ou 

uma outra pessoa, quando compreendermos em 

definitivo a Mensagem do Consolador Prometido, que 

nos ensina a sermos fervorosos em nossa fé, sem nos 

esquecermos de que sem a razão poderemos vacilar 

em meio às ilusões dos que somente pensam em 

receber sem, sequer, terem feito por merecer. 

   Neste novo trabalho, o Livro de # 133, vemos os 

seus Autores, sob a Coordenação de André Luiz, 

traçar mais algumas linhas acerca da necessidade de 

que todos nós devemos amar quanto nos instruir, 

para que a nossa vida de Ascenção Eterna não se 

transforme, pela própria invigilância, em um desejo 

que não passe de um sonho, uma doce esperança, e 

nada mais do que isto!...  

   Que todos nós possamos nos amar e nos instruir 

a partir do que eles têm a nos dizer!! 

   Veneranda                                     
Vivaldo P. S. Filho (médium)                       

(Salvador/BA, 03 de dezembro de 2020)  
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   Nota do médium: Esta querida Benfeitora Espiritual, 

que ao lado de Chico Xavier, e dentre outros, dirige as 

minhas faculdades mediúnicas, e cada vez que ela se 

manifesta a minha mediunidade me deixa com o coração 

saltando de alegria, por verificar que ela continua me 

seguindo os passos, procurando me ajudar e de todas as 

maneiras me encaminhar pelos caminhos seguros do O 

Evangelho Segundo o Espiritismo. 

   Que Oxalá lhe abençoe.  
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PRIMEIRA PARTE 

André Luiz Entrevista 

__________ 
 

   

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha & Chico 

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

pela querida médium mineira, que fora sobrinha do grande Eurípedes 

Barsanulfo) do Espaço Geográfico Espiritual do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde na sua 

generalidade eles residem e trabalham, da referida 

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

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica 

obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André 

Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de 

Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora 

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

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

numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, 

que nasceu e reside atualmente na Cidade de São 

Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os 

Santos), Brasil, já que o projeto das belas 

Revelações Espirituais em torno de algumas de 

suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu 

conhecimento, ou não, por força da natureza 

transcendental do projeto em andamento estar 

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

de setembro do ano de 2012, quando o nosso pupilo 

mediúnico concluiu, a rigor, o seu primeiro livro (e-

book) pela psicografia, 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/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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Um diálogo amigo entre os Espíritos de 

André Luiz e o do seu convidado               

de luz: São Luis IX                                      

(O Rei Santo de França) 
   

 

_____________                                                    

Entrevista concedida pelo querido Benfeitor, no                   

dia 29 de novembro de 2020, ao Espírito André Luiz,                

no Lar do médium Vivaldo P. S. Filho. 

_____________ 
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1) Querido Amigo e Benfeitor! É sempre com 

grande alegria em nosso coração, que 

voltamos a conversar e trocar ideias contigo, 

que tanto prezamos pelo esforço que tem 

demandado em busca da Verdade pelos fatos 

que dizem respeito à Lei da Reencarnação, 

não por que esta verdade pura e simplesmente 

possa transformar-nos o coração de uma hora 

para outra, mas porque, a partir do seu 

conhecimento, todos passam a refletir 

melhor sobre a maneira como se estão 

conduzindo pela Vida, que é Eterna diante da 

Eternidade do Próprio Pai Celestial, então, já 

com o meu Espírito em festa, por favor nos 

explique um pouco melhor acerca do que tem 

dito sobre as mazelas humanas, embora 

saibamos que o Amigo esteja muito distante 

do interesse de maltratar qualquer alma, que, 

de uma maneira ou de outra, no íntimo de 

cada uma, está buscando por alguma solução 

para a sua própria existência, mesmo quando 

caminhando por caminhos estranhos ao que 

nos recomenda a Lei Maior do Amor, pode 

ser? 
 

R – Querido André! É sempre uma benção 

poder sentir tamanha consideração e carinho, 

especialmente quando me observo ainda tão 

cheio de sombras, entretanto, Amigo querido, 

pode crer que as suas palavras acertam-me 
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fundo a alma e, com isto, ou a partir disto, 

passo-me a sentir mais fortalecido no ideal de 

seguir adiante, visto que se eu voltar a cair em 

algum momento da caminhada, sei que terei 

quem me ampare as deficiências e, acima de 

tudo, me incentive a vencer os obstáculos da 

vida, na Terra e/ou no Mais Além... 
 

Bem, podemos dizer que a vida humana tem 

sido tratada pela maioria de nós, por uns mais 

e por outros menos, como se estivéssemos 

fazendo um turismo pela existência, sem nos 

darmos conta de que a reencarnação, ou a 

vida, nos foi dada por Deus para que nós todos 

possamos embelezá-la por meio de nossa 

própria conduta moral, seja em família, entre 

amigos, no trabalho diário, ou nos encontros 

sociais, pois se todos desejam sorrir e se 

divertir, o que é bastante natural de se 

desejar, não podemos nos esquecer de que 

para que isto realmente venha a acontecer, 

em relação a nós mesmos, será preciso que 

proporcionemos diversão e alegria a todos 

os demais irmãos e irmãs da caminhada 

terrena, por exemplo, visto que em outros 

Mundos do Espaço a fora, ou a dentro (risos), 

estes desejos também se manifestam com a 

mesma naturalidade, claro que é assim, 

embora, como não poderia ser diferente, 

em Dimensões Espirituais Mais Avançadas este 

conforto para o nosso Espírito e para o Corpo 
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Material-Fluídico, que são inúmeros em nós 

mesmos, traz consigo a obrigação, ou pelo 

menos o nosso dever, de fazer com que tudo 

e todos a nossa volta se desenvolva e se 

mantenha na harmonia de um verdadeiro 

oásis de paz e alegria!... 
 

 
 

Aliás, o Espírito Imortal, por mais que deseje 

trabalhar, servir e estudar, sempre se manterá 
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firme no propósito de amar, e não existe meio 

de vivermos na plenitude do Amor que não 

seja pela busca permanente de oferecer e 

recebermos paz e alegria, sim, porque o amor 

somente será encontrado por qualquer um de 

nós quando já estivermos transitando por 

estas vias do Sentimento Sublimado, dando e 

recebendo, visto que qualquer uma mulher ou 

qualquer homem pacificado e alegre poderá 

ser sempre comparado a algum anjo celestial, 

que pela ternura e pelo encantamento de suas 

ações, e dos seus gestos delicados e macios, 

quanto pelas suas irradiações profundamente 

sentimentais, faz exalar de si mesmo a divina 

fragrância do amor vivo e sempre apaixonado, 

apaixonado por Deus, pelo seu próximo, e 

por tudo, enfim!... 
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Não podemos negar, que até mesmo entre os 

espíritas exista a ideia de que nos Planos Mais 

Avançados em Moral e Conhecimento não haja 

tempo para as Entidades de Luz pensarem em 

se divertir, por exemplo, e talvez seja por este 

motivo que, na atualidade, nem mesmo os 

adeptos do Espiritismo desejem partir logo 

para a Vida Espiritual (risos), crendo que por 

Este Lado somente haveremos de encontrar 

trabalho, trabalho e mais trabalho, num 

esforço incansável de somente encontrar paz 

e alegria, divertimento e prazer nas ondas da 

atividade física ou mental, de uma maneira 

geral, quando, na verdade, temos a nossa 

disposição um incalculável manancial de 

atrativos Sociais e Culturais, por exemplo, que 

nos envolvem a alma sempre desejosa de 

encontrar e permanecer no bem-estar, dentro 

dos limites impostos pelo bom senso e pela 

razão, mas, como eu ia dizendo, precisamos 

estar mais conscientes de que tudo o que Deus 

criou e continua criando nos Universos é para 

a nossa satisfação, e, com este pensamento 

em mente, precisamos nos precaver contra as 

ciladas que são armadas contra nós mesmos 

por aquelas e aqueles que tentam nos fazer 

prisioneiros de ideias erradas, como esta, a de 

que na Vida Maior somente teremos esforço e 

serviço cada vez mais extenuantes, se bem 

que todo serviço e esforço para os Seres de 

Luz representa um prazer todo característico 
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para as suas naturezas ativas e destemidas, 

mas, podemos francamente dizer, criaturas 

estas tentando nos ver afastados cada vez 

mais daquele conforto espiritual que Jesus nos 

deu, ao afirmar-nos de que 

!! 
 

De qualquer maneira, a Vida está aí para ser 

vivida, mas que saibamos bem como vivê-la, 

para que os frutos do amor que haveríamos de 

saborear não venham a se transfigurar em 

veneno produzido pela nossa própria maneira 

de negar a Beleza (Real!) do Universo.   
 

 

_____________ 
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Entretanto, como vemos acontecer na Terra, a 

maioria dos que aqui habitam, não conseguem 

ou não desejam ainda fazer uma distinção 

entre o bem-viver e o mau-viver, perdidos que 

estão entre os incontáveis atrativos materiais 

que surgem pelo mundo como que articulados 

pelo coração enfermo dos que prezam por uma 

existência regada aos vícios de toda espécie e 

aos apegos carnais, quanto materiais, sem se 

darem conta de que a Humanidade terá que 

pagar um alto preço às Leis Maiores da Vida 

por não terem ou não estarem cumprindo com 

os seus deveres de melhorarem-se como 

Espíritos Imortais que todos somos, e por esta 

razão vemos ainda a existência terrena, no 

nível dimensional em que ela se encontra, se 

debater em dor e lagrimas por conta de tantas 

doenças, do corpo e da alma, por assim dizer, 

quando, no fundo, uma coisa sempre estará 

associada a outra por questões mentais!... 
 

Isto, é fato. 

__________________ 

“Segundo as circunstâncias, desmascarar a 

hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, 

pois mais vale caia um homem, do que virem 

muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se 

pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes.” 

(São Luis, Paris, 1860 – O Evangelho Segundo o 

Espiritismo, Capítulo X, item 21, 131ª. ed., FEB).                                                    

__________________ 
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_______ São Luis IX _______ 

A Decodificação Espírita, traz em sua essência a sublime 

fragrância da Lei de Amor, Justiça e Caridade, segundo 

ofertada ao Plano Material por Allan Kardec (Chico Xavier),                                         

em “O Livro dos Espíritos”!! 
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A nossa intenção, é a de trazer os demais 

irmãos de crença espírita, pelo menos estes, 

para a realidade do Evangelho de Jesus, 

sim, porque mesmo entre nós existem aquelas 

e aqueles que estudam, mas não vivenciam, 

adoram ler, mas detestam realizar em si 

mesmos os conhecimentos luminosos que 

adquirem pelo Consolador, que nos oferece os 

meios morais para que possamos transitar 

pelo mundo terreno, ou fora dele, com a 

segurança de que estamos fazendo a coisa 

certa, embora aqui não desejemos desmerecer 

outras linhas do pensamento religioso da vida 

planetária, mas, como Cristãos que somos, 

devemos dar o nosso testemunho de que Jesus 

Cristo é o Bom Pastor que veio ao plano dos 

mortais para conduzir as suas ovelhas por um 

só rebanho, visto que Ele é o Pastor Divino, o 

Salvador Amoroso da Vida!! 
 

Algo que merece destaque, é o fato de que 

não desprezamos o prazer carnal e nem 

as coisas da matéria, mas somente o apego 

demasiado e a ganância que geralmente lhes 

devotamos, esquecidos que o Amor deve ser 

o ponto de apoio dos nossos gostos.  

_____________ 

André Luiz (Espírito)                                              

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                       

(Salvador/BA, 29 de novembro de 2020) 
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   Nota do médium: Posso dizer com toda a certeza de 

meu coração, que estas Entrevistas que André Luiz 

tem nos providenciado enchem-me o Espírito de alegria, 

quanto ao mesmo tempo de muita responsabilidade, 

aliás, como não poderia ser diferente quando tratamos 

de coisas tão sérias como esta, já que ao mesmo tempo 

em que vou tratando de lhe psicografar as mensagens 

também vou me defrontando com o que vai surgindo 

dentro de mim mesmo, sim, porque tenho tido a lucida 

impressão de que estes Benfeitores da Vida Maior não 

somente lhes dedicaram a Entrevista, em alguma das 

Inúmeras Esferas de Luz, como estão próximos de mim, 

por assim dizer, de prontidão ao meu lado para, pela 

caridade de suas Almas Iluminadas, me fornecerem o 

material que haverei de transmitir ou intermediar ao 

Plano Material... 

 

   Quanto o caso tem a ver com São Luis IX, já aí entra 

em cena a minha condição ou capacidade anímica, que 

também é mediúnica, que, por assim dizer, vai se 

manifestando como se o meu próprio Espírito balançasse 
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de uma Extremidade a outra da Vida Interdimensional, 

parecendo-me que fico transitando mentalmente entre 

uma e outra personalidade, chegando-me a dar a clara 

impressão de que, se eu assim desejasse, poderia 

observar fatos e acontecimentos complexos da minha 

sem maiores impedimentos psíquicos, 

evidentemente que com o auxílio, ou o aval, do nosso 

amado Benfeitor André Luiz. 

__________________ 

 

   Claro, que isto não quer dizer que, por exemplo, todas 

as vezes que eu saio do corpo fisiológico pelo fenômeno 

do sono, já que não tenho autorização ainda para sair do 

corpo físico de maneira objetiva, embora eu me veja 

literalmente capacitado a atuar de maneira positiva, 

sempre lucida, pelos Planos Espirituais, eu tenha êxito 

em todos estes momentos naturais de Emancipação da 

Alma, já que muitas vezes eu me recordo, ao acordar, 
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em imagens que ficam latentes em meu íntimo, e até 

quando pelo Outro Lado eu já me encontro pelo sono, de 

muitas dificuldades que vou passando, se bem que os 

meus grandes Benfeitores da Vida Maior deixam escapar 

para a minha ansiosa necessidade de aprender (risos) 

que eu nunca me encontro sozinho nestas minhas 

saídas astrais, fazendo-me a observação de que em 

todos estes casos, sem exceção, onde me encontro em 

certa dificuldade, a minha capacidade de aprender se 

mantem em perfeita sintonia com a minha necessidade 

de servir, por isso (risos) que mesmo nestes aparentes 

desacertos espirituais entra em cena, segundo eles 

mesmos me esclarecem: a aptidão de São Luis IX para 

realizar o bem!... – Ufa!... risos...  

 

Espírito Irmão José, Livro: , Capítulo 

X, página # 123, pelo médium Carlos A. Baccelli, 1ª. edição,   

da Editora LEEPP, Janeiro de 2013. 

   Não posso enganar o nosso leitor, dizendo que isto não 

afaga a minha alma, porém que fique claro que isto não 

quer dizer que eu tenha chegado ao apogeu da 

Espiritualidade, como um Ser infalível, longe disto, 
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aliás, aqui na Terra Material, quanto em suas Dimensões 

Mais Altas, eu não creio que exista alguma 

personalidade verdadeiramente pura, assim como a 

do Cristo de Deus, que nada tinha de impura que 

pudesse Lhe prejudicar a caminhada planetária por conta 

de alguma sua mancada moral, por menor que pudesse 

ter sido. 

   Nota de André Luiz: Recomendamos às queridas 

leitoras e leitores de nossa pequenina obra espiritual, 

que busquem mais algumas informações sobre estas 

ocorrências da vida mediúnica & anímica de Vivaldo no 

Livro # 1!! 

   Que Oxalá seja louvado. 
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FIM DA PRIMEIRA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelo Espírito André Luiz                                                     

Com  
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SEGUNDA PARTE 

As Mensagens dos 

 
__________ 

 

      

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha & Chico 

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

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

do Espaço Geográfico Espiritual do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde na sua 

generalidade eles residem e trabalham, da referida 

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

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica 

obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André 

Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de 

Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora 

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

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

numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, 

que nasceu e reside atualmente na Cidade de São 

Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os 

Santos), Brasil, já que o projeto das belas 

Revelações Espirituais em torno de algumas de 

suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu 

conhecimento, ou não, por força da natureza 

transcendental do projeto em andamento estar 

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

de setembro do ano de 2012, quando o nosso pupilo 

mediúnico concluiu, a rigor, o seu primeiro livro (e-

book) pela psicografia, 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/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 # 1: Elvis Presley  

Devemos Estar 

Conscientes disto! 
 

 
 

   Sem a pretensão de querer transformar, de uma 

hora para a outra, os nossos irmãos sediados no 

Plano Material, como que exigindo de cada uma e de 

cada que larguem os seus vícios e os seus gostos 

duvidosos, que são obra dos seus próprios Espíritos 

milenares, podemos, pelo menos, ser sinceros com 

cada um em particular, oferecendo alguma coisa 

da nossa experiência, que, diga-se de passagem, 

não tem lá sido das melhores também, sim, porque, 

como se tem dito, somente o Cristo de Deus deve 

ter, realmente e integralmente, cumprindo com a sua 

missão sobre a face do orbe terreno, esquecido 
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completamente de si mesmo para somente pensar e 

realizar em benefício das demais pessoas, que na 

quase sua totalidade não souberam Lhe compreender 

a divina procedência, esquecendo-Lhe à própria sorte 

quando Ele mais teve necessidade de ajuda e de 

conforto, então, mas que de alguma maneira haverá 

de ajudar a todos que já nos dedicam algo de sua 

atenção, por isto podemos afirmar para qualquer ser 

encarnado na existência humana, ou em suas Esferas 

adjacentes, que não serão poucas as lágrimas e as 

aflições de quem quer que seja, que, na tremenda 

falta de compreensão da missão evolutiva na qual 

estamos todos nós inseridos, ao passarem desta 

acanhada vida humana para a Vida Imortal não tenha 

se dado conta da abençoada sentença: FORA DA 

CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO!! 

   Se alguns acham que estamos sendo repetitivos na 

lição, sem uma maior consideração ao que temos 

tentado lecionar em termos de realização moral, 

não tem problema, pois somos algo tolerantes e 

relativamente pacientes, capazes de aguardar o dia 

do Despertamento dos que hoje riem-se de nossa 

humilde bondade, pois se existe alguma coisa certa 

nesta vossa vida, quanto na Vida Espiritual, para 

quem não atende ao chamado urgente da própria 

consciência, é o fato de que: “Muitos os chamados  

e poucos os escolhidos.” (“O.E.S.E.”, Cap. XVIII). 

Elvis Presley                                    

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 01 de dezembro de 2020) 
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   Nota do médium: Quando eu comecei, ou um pouco 

antes, a psicografar a mensagem que Elvis me passaria, 

tinha em mente outro assunto, de repente ele mudou 

aquilo que inicialmente eu achava que seria a sua nova 

carta espiritual, mas, de qualquer forma, saiu de uma 

maneira que eu mesmo não tenho o que reclamar, visto 

que ele mais uma vez tocou-me fundo a alma, deixando-

nos evidenciado que os Espíritos Amigos são muito 

dedicados mesmo a cada um de nós, embora na maioria 

das vezes não lhes abramos o coração para as grandes 

verdades que eles nos trazem com tanto carinho e zelo, 

geralmente como alerta, como forma de instruir a todos 

sobre o que haveremos ou não de receber de felicidade 

ou de alegria quando para a Vida Espiritual venhamos, 

definitivamente, a nos transferir pelo fenômeno da morte 

fisiológica, mas, de qualquer maneira, parece que os 

Espíritos do Bem, sempre que possível, nos ofertam as 

esperanças que eles mesmos trazem em si mesmos 

como forma de nos estimular ao bom caminho, pela 

perda de nossas grandes anomalias morais.  

 

   Que Oxalá o abençoe, querido Elvis. 
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Elizabeth Rosemond Taylor DBE (Londres, 27 de fevereiro de 1932 — Los 

Angeles, 23 de março de 2011) foi uma atriz anglo-americana. Começou sua 
carreira como atriz infantil no início dos anos 1940, tornando-se uma das 

estrelas mais populares do cinema clássico de Hollywood nas décadas de 1950 
e 1960. Elizabeth Taylor foi a primeira atriz a assinar um contrato milionário 

com uma produtora, para estrelar o filme Cleópatra, em 1963. 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_Taylor 
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Capítulo # 2: Elizabeth Taylor 

Vamos nos Encontrar 

Com Deus? 
 

 
7 

   Meus amados! A maior alegria que sentimos ao 

chegarmos Deste Outro Lado, sem dúvida que é a de 

podermos nos assegurar que a Vida Continua, nem 

sempre como a imaginamos, ou antes, na maioria 

das vezes bem diferente de como a nutrimos em 

nossos mais caros sonhos de Felicidade Eterna, mas, 
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seja lá como for, a verdade de que Deus existe, pois 

não haveria condições de cogitarmos que uma coisa 

como esta, a da nossa Imortalidade, poderia ter sido 

orquestrada por obra do acaso, toca-nos tão fundo o 

ser que quase que acabamos por desencarnar mais 

uma vez (risos), visto que o oxigênio parece nos 

faltar diante de tão intensa Descoberta, entretanto 

devemos dizer que, logo que a poeira assenta por 

aqui, nos angustiamos pela incerteza de podermos 

ou não falhar em nossa Nova Existência da mesma 

maneira como vínhamos falhando nas existências 

que ficaram na retaguarda, como se um filme de 

trágicas ocorrências não nos desse tréguas, 

forçando-nos a lhe assistir do seu comecinho ao fim, 

independentemente de estarmos ou não gostando do 

seu enredo, especialmente quando os atores e atrizes 

principais deste filme somos nós mesmos!... 

   Não vou mentir para vocês, dizendo que o meu 

filme pessoal foi de terror, não mesmo... Embora 

alguns lances dramáticos, posso lhes assegurar que 

poderia servir de exemplo para muitas pessoas que 

não se encontram ainda dispostas a realizar a sua 

própria ascensão espiritual, porque se eu chorei, eu 

também pude sorrir, e melhor ainda: EU FIZ OS 

OUTROS SORRIREM!... 

   Minha gente! De amiga para amigos e amigas, 

devo dizer que vale, sim, e muito, fazer o bem, com 

a expectativa de Encontrar com Deus!! 

Liz Taylor                                           
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 01 de dezembro de 2020) 
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   Nota do médium: Ela deixa claro para a gente, que 

geralmente gostamos de fazer os outros chorar e sofrer, 

que num momento como este, quando todos estão 

mais sofrendo do que sorrindo por conta de uma 

pandemia que insiste em nos atormentar a alma e o 

corpo, num mundo onde vemos tantas criaturas se 

aproximarem de outras para somente lhes cravar ao 

coração um petardo de sombras e trevas, precisamos 

oferecer às demais pessoas ao felicidade de um sorriso, 

procurando tocar-lhes o coração com o que existe de 

melhor em nós mesmos, deixando um pouco de lado as 

más notícias, que também não podem e não devem ser 

desconsideradas de todo, visto que precisamos estar em 

sintonia com o que ocorre a nossa volta e com o mundo 

em que vivemos atualmente, para, preferencialmente, 

levar um pouco de felicidade, seja por meio de um 

sorriso ou de um gesto de bondade, pois se hoje em dia 

não podemos nos aproximar demais das pessoas, por 

questões sanitárias obvias, é bem certo que podemos, 

pelo menos, doar um grande sorriso a uma ou mais 

pessoas que esperam de nós a benção da Caridade!... 

 

   Existe a Caridade Material e a Caridade Moral. 
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   E a alegria, é luz. 

____________ 

   Que Jesus a abençoe e a ilumine, querida Liz. 
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John Winston Ono Lennon MBE (Liverpool, 9 de outubro de 1940 – 

Nova Iorque, 8 de dezembro de 1980) foi um cantor, compositor e ativista 
da paz britânico que co-fundou os Beatles, a banda de maior sucesso 

comercial na história da música popular. 
 

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

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_do_Imp%C3%A9rio_Brit%C3%A2nico
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Beatles
https://pt.wikipedia.org/wiki/John_Lennon
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Capítulo # 3: John Lennon 

O Nosso Destino é 

Melhorar-nos Sempre 
 

 
 

   Não é novidade para ninguém, que quando 

alguma pessoa toca em algum assunto que diz 

respeito a nossa melhoria espiritual, também 

conhecida como Reforma Moral, em alguma medida 

os seus interlocutores começam a lhe estranhar, 

como se de alguma maneira desejassem lhe crivar o 

Espírito com as mais sombrias manifestações de 

desconsideração que nutrem dentro de si mesmos, 

esquecidos que estão ou desconhecendo que temos 

a capacidade de nos aperfeiçoarmos, desejemos ou 

não que isto realmente venha a acontecer, sim, 

porque, independentemente da nossa vontade de 
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seguir por este ou qualquer outro caminho, sempre 

estaremos subordinados à Grande Vontade de Deus, 

que não nos aguarda a iniciativa para seguirmos por 

este ou aquele outro caminho senão pelo tempo que 

Ele acha necessário nos aguardar o interesse em Lhe 

aceitar as Suas Verdades, que se manifestam pela 

grandeza dos Universos, que antes de qualquer coisa 

nos faz sentir como se estivéssemos navegando 

numa embarcação que, por sua vez, navega por 

mares e oceanos muito profundos, quanto muito 

complexos, que pela Eternidade afora nos conduzirá 

a embarcação espiritual rumo ao nosso destino, que 

é a perfeição moral!... 

   Cá estamos nós de volta sob o amplexo generoso 

deste atributo do Espírito Imortal, que tem a sua 

frente um destino que não pode ser modificado, pelo 

menos não em sua essência, unicamente pela sua ou 

nossa vontade indecisa, a de seguir pelo caminho do 

bem ou do mal, por isto que estamos aqui novamente 

tentando encontrar nos corações infantis da Terra 

Material alguma sintonia com o que temos para lhes 

oferecer de Vida Sentimental Elevada, para que os 

tubarões das trágicas travessias humanas, em forma 

de dores e aflições, não venham a lhes impedir de 

chegarem ao destino venturoso da Evolução Moral, 

sem a custodia do Evangelho de Jesus, que nos diz 

que devemos vigiar e orar para que não venhamos a 

cair em tentação, ou em novas tentações.                                                              

John                                            
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 01 de dezembro de 2020) 
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   Nota do médium: Realmente, o querido John toca 

num assunto que geralmente constrange a maioria das 

pessoas, inclusive aquelas e aqueles de nós que já estão 

transitando pela faixa do pensamento espírita, pois eu 

mesmo tenho notado no decorrer dos meus anos de 

Doutrina e de Mediunidade que ainda hoje, ou até hoje 

muitas pessoas, por mais que se digam de fé, a espírita 

em particular, pois devemos primeiramente lavar a 

nossa própria roupa suja, não se atraem muito em 

manter um diálogo amistoso e franco sobre as suas ou 

as nossas dificuldades morais, e quando eu mesmo tento 

tocar ou tecer algumas considerações a respeito de 

nossa Doutrina Moralizadora, pasmem, estes mesmos 

adeptos de nossa causa Cristã, rapidamente, começam 

a me “estranhar”, como se diante deles estivesse algum 

carrasco de sua moral, por exemplo, tentando, de 

alguma forma, se embrenhar em seus segredos mais 

profundos, quando na realidade, de minha parte, pelo 

menos, sim, porque realmente existem “espíritas” que 

parecem estarem nos medindo as próprias forças morais 

com as suas ciladas psicológicas e de alguma maneira 

tentando nos enfraquecer as forças mentais e emotivas 

ao invés de estarem nos elevando a Alma, somente tento  

lhes dedicar o meu coração e a minha, mesmo que muito 

pequenina, capacidade de lhes incentivar ao bem maior. 

   Aliás, diga-se de passagem, de minha parte eu 

somente tento fazer com que o nosso encontro com 

outras irmãs e irmãos de crença se mantenha num nível 

moral mais elevado, sem que isto represente algum tipo 

de secura a qualquer tema, visto que todos os temas que 

estão associados à nossa vida familiar, profissional e 

social, por exemplo, podem ser, sim, debatidos ou 

tratados por todos nós de maneira elevada, e aí entra 

exatamente o complexo de culpa que geralmente está 

inserido no contexto psicológico de cada de nós, quando 
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eu também percebo que muitas das pessoas, que eu 

tenho mantido algum contato mais ou menos próximo, 

estão mesmo é tentando esconder-se de uma realidade 

pessoal que não desejam ou não conseguem se libertar, 

pelo menos não com a facilidade que eles e elas, enfim, 

que todos nós gostaríamos... 

   A questão fundamental é a de que, mesmo na condição 

de espíritas, estamos nos distanciando cada vez mais 

daquele convívio cristão tão necessário à rotina dos que 

já se habilitaram a conviver com o Cristo!... 

   Devemos ter em nossa mente, que não somos e nem 

seremos espíritas e/ou médiuns apenas, e tão somente, 

dentro de um Centro Espírita, por mais que nos sintamos 

mais à vontade psiquicamente dentro das Searas, como 

que nos aliviando intimamente, mas que devemos ser 

amigos sinceros uns dos outros, Em Nome de Jesus, 

em qualquer lugar que estejamos. 
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   Não devemos nos envergonhar do que somos hoje ou 

mesmo de quem fomos ontem, em vidas passadas, mas 

nos convencer que o Senhor está mais interessado em 

saber do que estamos procurando fazer por nós mesmos 

e pelas demais pessoas no dia de hoje, se estamos 

trabalhando pela nossa Elevação Moral. 

   Não é mesmo, pessoal?! 

____________ 

   Muita paz, saúde e luz para o John. 
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Whitney Elizabeth Houston (Newark, 9 de agosto de 1963 — Beverly 

Hills, 11 de fevereiro de 2012) foi 
umapremiada cantora, compositora, atriz, produtora, supermodelo e empresári
a norte-americana. É considerada pela crítica musical como a melhor cantora 

de todos os tempos.  
 

Whitney Houston – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org) 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Newark_(Nova_J%C3%A9rsia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/9_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1963
https://pt.wikipedia.org/wiki/Beverly_Hills
https://pt.wikipedia.org/wiki/Beverly_Hills
https://pt.wikipedia.org/wiki/11_de_fevereiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/2012
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cantor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Compositor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atriz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Produtor_musical
https://pt.wikipedia.org/wiki/Supermodelo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Empres%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Empres%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Povo_dos_Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Whitney_Houston
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Capítulo # 4: Whitney Houston 

Ainda, Nos Céus da Gália! 
 

 
 

   Não podemos nos dar ao luxo de desistir da luta 

sob qualquer aspecto que estejamos vivendo, pois se 

hoje temos diante da gente muitas dificuldades a 

vencer, precisamos levar em conta que qualquer 

esforço que façamos para nos superar e superar os 

obstáculos que vão surgindo poderá representar o 

momento exato da vitória definitiva, por isto, minhas 

lindas e meus lindos, avancemos!... 
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   E, segundo este mesmo conceito que vamos lhes 

apresentando, o de parar e/ou seguir, segundo a 

disposição de cada um para a derrota ou para a 

vitória, sim, porque, infelizmente, existem pessoas 

que não conseguem se libertar da obsessão que 

carregam ou que nutrem de tragédia, quando aí deve 

entrar em cena o socorro dos especialistas na área 

da Saúde Mental, quanto na da Espiritual, é que 

estamos nos permitindo avançar um pouco mais 

naquilo que foi realizado nos Livros de # 55, 129, 

130, 131 & 132. 

______________ 

“Todavia, naquele momento em que a guerra 

chegava ao fim, devido à proximidade da esfera do 

Cristo, que se fazia anteceder por suas Coortes 

Celestiais, compostas por entidades lucidadas e 

benfazejas, podia-se ver, por outro lado, imenso 

contingente de servidores invisíveis, com as suas 

padiolas, recolhendo os feridos e procurando 

amparar os desnorteados.” 

   

(Carlos A. Baccelli, , Capítulo 10,                                       

NOS CÉUS DA GÁLIA, pelo Espírito Irmão José, págs. 119, 120, 121, 

122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 & 129, 1ª. edição, Editora LEEPP, 

Janeiro de 2013).                                            
______________ 
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OS SINAIS & CÓDIGOS (MATEMÁTICOS) 

SECRETOS DE DEUS PELA OBRA DE IRMÃO JOSÉ, 

PELO MÉDIUM CARLOS A. BACCELLI!!... 

 

Que Evidenciam e comprovam a atual                   

VOLTA de São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 
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   Devo dizer que não sou expert em coisa alguma 

(risos), mas como uma pessoa – sim, lembrem-se 

vocês que, mesmo na condição de desencarnado, a 

maioria de nós continuamos tão humanos quanto 

antes, embora, a depender da condição moral do 

Espírito, já podendo ter perdido quanto acrescentado 

algum elemento de sua natureza fisiológica quanto 

fisioquímica! –, interessada em aprender, estou aqui 

me prontificando a realizar alguma coisa que possa 

vir a enfeitar ainda mais, ou alguma coisa a mais, 

este cortejo de Informações-Base que dizem respeito 

à Lei da Reencarnação, da seguinte maneira: 

Capítulo X (10), NOS CÉUS DA GÁLIA, à página 

de # 119, que poderá ser deduzido a partir da 

palavra-chave: chegava, que está nos sugerindo 

alguém que está vindo e/ou que terá de voltar 

para algum lugar, em sincronismo com a atual 

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

   Vejamos assim: 

- Palavra: chegava, numa contagem de ida, 

somente levando em consideração o seu parágrafo, 

que inicia à página de # 119 e vai até a de # 120: 

8.  

- Palavra: chegava, numa contagem de volta, 

somente levando em consideração o seu parágrafo, 

que vem da página de # 120 até a de # 119: 46.  

   Eu sei que alguns poderão estranhar a nossa 

maneira de ver o Esquema Numérico, por exemplo, 

que vai surgindo, mas quando se dá conta de que 

estamos lidando com Códigos Secretos De Deus, 

acabam nos compreender melhor, assim: 
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- 4 (da volta): O exato mês (4) do nascimento de 

São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

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

IX (Vivaldo P. S. Filho). 

_________________ 

   Vejamos, que nos utilizamos inicialmente dos 

elementos iniciais da narrativa Numérica, Literária & 

Editorial, e que agora, finalizando o quadro das Vidas 

Sucessivas de São Luis IX, como ele foi amoldado 

dentro deste especifico: Capítulo X (10), em sua 

página inicial (de # 119), temos os elementos 

complementares que vimos surgir acima: 6 (um 

dos # da volta), 1, 1 & 9, que podemos deduzir da 

seguinte maneira: 17 (dos # 1 + 1 + 9 + 6). 

- 10 (dos # 1 + 9, da pág.): O exato dia (10) do 

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

- 7 (dos # 1, que sobrou da pág. + 6, que sobrou 

da volta): O exato mês (7) de julho do nascimento 

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

_________________ 

   Não vou seguir além, pois creio que outros poderão 

vir em nosso auxílio, contribuindo com este esforço 

que, sem dúvida, Vem da Parte de Deus!! 

   Vocês não acham?!... – Risos. 

   Que Deus nos abençoe a todos. 

Whitney                                            
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 02 de dezembro de 2020) 
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   Nota do médium: Para a minha grande alegria, vi 

aparecer hoje a querida Whitney, se bem que, pelo 

menos, de ontem para hoje, eu já sabia que haveria de 

traçar mediunicamente mais alguns apontamentos a 

partir do que tínhamos psicografado do Livro do Irmão 

José, pelo querido médium Baccelli, somente eu não 

tinha a certeza de qual Espírito Amigo viria para dar 

prosseguimento a este Estudo, que, para mim, pelo 

menos, foi tão prazeroso de recepcionar do mais Alto, 

embora eu também tenha, por assim dizer, sofrido 

bastante (risos), já que para que eu realizasse este 

especifico trabalho de , pela bondade dos 

Seres de Luz, tive que me esforçar bastante em termos 

mentais e físicos, levando em consideração que eu já 

tenho psicografado mais de 100 Livros desde o ano de 

2012, sem contar que o nosso Livro # 1 levou cerca de 

16-17 anos para ficar pronto, e agora temos dado 

prosseguimento ao nosso modesto esforço mediúnico 

em plena pandemia, quando todos nós, sem exceção, 

estamos procurando lidar e vencer as nossas próprias 

limitações morais, físicas e psíquicas, por isso, somente 

tenho o que lhe agradecer por mais esta joia do coração 

deles mesmos!...   

   Que Jesus a proteja e a abençoe. 
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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  
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Capítulo # 5: Elvis Presley  

Não Há Como Não                  

Pensar Em Amar! 
 

 
7 

   Quanto mais a gente vai se distanciando da Vida 

Material, da Esfera dos mortais, mais a gente vai se 

identificando com a Nova Realidade, não porque 

deixamos de pensar no caminho e nas pessoas pelas 

quais passamos ou convivemos, claro que não é 

desta maneira, pois, por mais que vamos seguindo 

para frente e para o Alto, sempre ou de alguma forma 

ficamos conectados com todos aqueles corações que 

sob algum ponto nos ajudaram a evoluir, tenham 

sido por experiências boas ou desagradáveis para a 
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gente, então, não há como nos desconectarmos com 

o passado, a não ser que dentro daquele contexto de 

egoísmo que tanto nos agradava ou nos agrada 

quando ainda nos encontramos vivendo em planos 

espirituais menos avançados moralmente, enfim, 

ficamos mais tocados com as mazelas espirituais dos 

que ficaram para trás na Evolução, por isto que não 

podemos deixar de voltar ao solo da vida terrena 

para, pelo menos, deixar o nosso carinho, seja em 

forma de nossas vibrações pessoais ou por meio de 

algum galho material que possamos quebrar para os 

nossos irmãos e irmãs da vida planetária, que hoje 

em dia tanto estão necessitando do pão quando da 

luz que vem do Mais Alto, talvez mais do que em 

qualquer outra época, não necessariamente porque 

hoje se viva pior do que antes, não, mas porque o 

momento é de muita cautela por parte de todos, já 

que, como se tem dito pela Doutrina Espírita, 

estamos vivendo a Transição Planetária, quando o 

joio começa definitivamente a ser separado do trigal, 

libertando este último pela própria necessidade que 

o planeta tem de avançar, avançar na direção de uma 

felicidade que apenas poderá ser alcançada, pelos 

que vivem no mundo, quando já estiverem não 

somente convencidos e vivendo como Jesus Cristo 

viveu: Amando a Deus sobre todas as coisas e 

ao seu próximo como a si mesmo, ou mais do 

que a si mesmo!...   

Elvis Presley                                    

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 02 de dezembro de 2020) 
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   Nota do médium: Não temos dúvida de que, quanto 

mais o Espírito avança moralmente e passa a habitar em 

outros Planetas dos Universos, mais ele vai se 

desconectando com o passado, ou seja, passa a viver 

num presente permanente, pela Eternidade afora, 

porém, pelo que o querido Elvis nos diz, não há como 

deixarmos de pensar no Amor, como Jesus nos Ensina, 

e, dentro deste contexto ou deste concerto de sublimes 

emoções, devemos deduzir que os Espíritos, quanto mais 

avançam, mais amam e mais se dedicam a aqueles que 

ficaram para trás, não se apegando a gente como 

geralmente fazemos por aqui, mas revelando em si 

mesmos um pendor todo divino para a sua ou a nossa 

, que não nos deixa 

órfãos em qualquer situação que estejamos vivendo.  

   Se um certo Amigo Espiritual não pode nos acudir 

diretamente em algum momento, ele, certamente, que 

encaminhará um outro Benfeitor para nos socorrer nas 

necessidades materiais e, especialmente, nas de ordem 

moral que estejamos atravessando.  
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   Que Jesus o acolha em seu divino abraço, meu irmão 

em Cristo, Elvis Presley. 

   Assim seja. 
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FIM DA SEGUNDA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelo Espírito André Luiz                                                     

Com  
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TERCEIRA PARTE 

André Luiz                   

(Também) Fala sobre                                                
Os Códigos de Deus no 

__________
 

       

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha & Chico 

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

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

do Espaço Geográfico Espiritual do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde na sua 

generalidade eles residem e trabalham, da referida 

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

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica 

obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André 

Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de 

Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora 

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

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

numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, 

que nasceu e reside atualmente na Cidade de São 

Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os 

Santos), Brasil, já que o projeto das belas 

Revelações Espirituais em torno de algumas de 

suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu 

conhecimento, ou não, por força da natureza 

transcendental do projeto em andamento estar 

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

de setembro do ano de 2012, quando o nosso pupilo 

mediúnico concluiu, a rigor, o seu primeiro livro (e-

book) pela psicografia, 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/FEB). 

   

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

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

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

Janeiro, 8 de novembro de 1934) foi 

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

trabalhou como clínico e pesquisador. 

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

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Oliveira_(Minas_Gerais)
https://pt.wikipedia.org/wiki/9_de_julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1879
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1934
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%B3logo
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde_P%C3%BAblica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cientista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bacteriologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pesquisa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Chagas
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___Capítulo # 6___ 

(Mais) Uma História: Numérica, 

Literária & Editorial sobre a atual 

VOLTA de São Luis IX, à luz da 

Reencarnação (Matematicamente) 

Programada!! 

    
________________ 

E assim, avançamos mais um pouco, 

desta vez pela excelente Obra do                

Dr. Hemendra Nath Banerjee,                       

pelo o prisma da                     

Decodificação Espírita                

_____ P a r t e # 6 _____ 
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   Da mesma maneira como vimos o nosso Vivaldo 

discorrer em sua Apresentação # 1, sobre as Vidas 

Sucessivas de São Luis IX, ele mesmo em uma de 

suas belas reencarnações passadas, embora não 

devamos nos esquecer de que ele também deu as 

suas “mancadas morais”, aliás, como haveria ou 

haverá de ser com qualquer Espírito mais ou menos 

evoluído que se atreva a baixar ao solo planetário 

para cumprir alguma missão, por exemplo, vamos 

tentar aqui fazer algo semelhante, creio que não com 

o mesmo lirismo e a mesma disciplina deste grande 

, mas, certamente,  que com a 

mesma seriedade que ele tratou a sua narrativa-

chave: Numérica, Literária & Editorial, mas, 

como eu disse, pelo menos tentaremos nos adequar 

ao que ele nos ofereceu em termos de evidencias 

& provas que nos parecem mais do que adequadas, 

embora todos sejam livres para fazer o seu próprio 

juízo de valor acerca do que temos realizado desde 

2013-2015 pela !...  

   Como vocês já devem ter notado, vamos agora nos 

deter numa leitura-chave que dará sequência-chave 

ao que Vivaldo nos deu na Apresentação # 1, visto 

que esta grande Obra do Dr. Hemendra traz em si 

mesma, assim como as obras de outros Espíritos, 

pesquisadores e/ou médiuns, por exemplo, que 

Decodificamos em vários Livros anteriores, um 

conjunto de evidencias & provas que não nos deixam 

dúvidas de que São Luis IX está, realmente, de 

VOLTA na personalidade de Vivaldo P. S. Filho... 
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 ______________ 

 

_____________

   Cremos, que seja interessante reavivar na mente 

de nosso leitor algumas palavras que dizem respeito 

ao modo como temos operado e de como encaramos 

os múltiplos problemas Editoriais, que, geralmente, 

são decorrentes do peçonhento materialismo que 

ainda graça entre os adeptos da Terceira Revelação, 

embora nem sempre produzidos com a premeditada 

intenção de fazer o mal:  

   Estamos fazendo esta breve introdução, visto que, 

pelo decorrer do tempo, qualquer obra literária 

poderia, ou não, ter sido modificada por agentes 

estranhos à Causa do Consolador, por exemplo, sem 

um controle maior das pessoas mais devotadas ao 

bem e a verdade das coisas, que, a rigor, primam 



                    Livro # 133: “São Luis/Numerologia Divina – Vol. 1” – André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 151 

Ed. e-book: 
    2020 

pela autenticidade, entretanto, como temos dito, 

de nossa parte estamos tratando de ocorrências que 

estão completamente fora do controle humano, já 

que são do Alto!! 

   Como eu disse, não estamos interessados, pelo 

menos neste momento, em fazer juízo de valor 

acerca deste ou daquele outro caso de adulteração 

das Obras de Allan Kardec ou das de Chico Xavier, 

por exemplo, embora o caso seja dos mais graves e 

deprimentes que eu já tenha ouvido falar em nosso 

meio doutrinário, que certamente causam e causarão 

prejuízos morais dramáticos para os que estudam e 

para aqueles que produziram tais adulterações, até 

porque, no que toca à , 

estamos muito longe deste tipo de problema, visto 

que nos valemos de situações Numéricas, Literárias 

& Editoriais Ocultas que foram originalmente aí 

produzidas por Mãos Santas e Invisíveis, a despeito 

de qualquer interesse material de quem quer que 

seja, única e exclusivamente no intuito de fazer valer 

a Lei da Reencarnação, pelo modelo que os Seres 

de Luz vem nos dando desde o nosso Livro original: 

“São Luis IX” (EM 3 VOLUMES), deixando de lado 

as mazelas morais que a maioria de nós trazemos em 

nossa alma para somente se aterem às questões de 

concordância & universalidade dentro do que há 

de elementos-chaves repetitivos, que fatalmente 

desaguam ou virão a desaguar na ideia-base de 

sempre, a das Vidas Sucessivas do Rei Santo de 

França, por exemplo, já que outras grandes 

personalidades da vida humana passada, também, 
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tem sido motivo da nossa atenção, enriquecendo o 

nosso trabalho pelo acervo de Revelações que, com 

certeza, ilumina a existência de todos aqueles e 

aquelas que já buscam pelo Espiritismo uma solução 

para os seus enigmas de vida moral!...  

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

(Novembro de 2020)                                 

_____________ 

______________ 
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   Recordemos, que, na Apresentação # 1, o nosso 

querido Vivaldo se dedicou a realizar uma preciosa 

Decodificação nas páginas de # 17, que diz 

respeito ao: Exato dia (10) e ao mês (7) do 

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

a de # 48, esta página já representando o: Exato 

mês (4), e o mês (8), do nascimento e da morte, 

respectivamente, de São Luis IX (Vivaldo P. S. 

Filho)... 

   Enquanto, que agora nós vamos nos dedicar a 

Decodificar os mesmos elementos, mas de maneira 

invertida, da seguinte maneira: 

As Páginas de # 71 & de # 84!! 

    

   Compreenderam bem? 

   Como dissemos, a obra continua a mesma, em sua 

1ª. edição, do ano de 1979, pela Nordica, com base 

nos mesmos números-chaves, ou fundamentais, 

que são: 4, 7, 8, 9, 10 & 17. 

   Com isto em mente, façamos como o heroico e 

épico (risos), e vejamos a seguir o 

que haveremos encontrar!! 
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   ______________ 

   A partir daqui, dando continuidade ao que Vivaldo 

iniciou lá trás, nos dedicaremos à Decodificação 

Espírita, em seu aspecto mais técnico, levando em 

consideração os números-básicos, que são os 

fundamentais, se bem que neste novo momento da 

Investigação vamos nos concentrar na Página de # 

71, da 1ª. edição, do: “VIDA PRETÉRITA E 

FUTURA”, do Dr. H. N. Banerjee, pela Editora 

Nordica, do ano de 1979, que, evidentemente, nos 

sugere: O exato dia (10) e mês (7) do nascimento 

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

a palavra-chave: CASO, que, claro, tem tudo a ver 

com a proposta original que trazemos de evidenciar, 

quanto de comprovar, pelo menos, a Reencarnação 

(Matematicamente) Programada de São Luis de 

França, já que o CASO aqui é a de identificarmos os 

elementos-chaves que, de alguma maneira, nos 

conecta com algumas de suas Vidas Sucessivas, que 

parece não ter fim, já que, invariavelmente, uma 

situação-chave sempre está nos direcionado para 

uma ou várias outras situações-chaves... 

   Compreenderam bem? 

   Então, vejamos: 

- Palavra: CASO, contagem de ida, página # 71, 

cai sob a palavra de #: 2. 

- Palavra: CASO, contagem de volta, página # 71, 

cai sob a palavra de #: 4. 
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   Temos mais um fato-chave Numérico, Literário & 

Editorial, que podemos deduzir assim: 2 (ida) + 

4 (volta) = 6..., que poderá ser definido da maneira 

seguinte, sem prejuízo para o Esquema-Chave: 

*** Temos o elemento de # 9 (o # encontrado a 

partir da conversão do emblemático # 6, da ida, 

pelos motivos que já conhecemos de Livros 

anteriores!) +o # 8 (o # encontrado a partir dos # 

7 + 1, da página em investigação!) = 17... *** 

   Elemento-chave, este (o nosso básico # 17), que 

podemos deduzir da seguinte maneira: 

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

P. S. Filho (São Luis IX). 

- 7: O exato mês (10) do nascimento de Vivaldo 

P. S. Filho (São Luis IX). 

_________________ 

 

A página de # 71, da 1ª. edição, do ano de 1979, do:                                 

“VIDA PRETÉRITA E FUTURA”. 
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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.” 

       

– Santo Agostinho                                                      
(Sermão 250, em Agostinho, Sermões para Páscoa, trad. de 

Antonio Fazendo, Lisboa, Verbo,1974).                                                       

_______________________ 
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   Pode o homem compreender a natureza íntima de 

Deus? 

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

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

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

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

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 

   

________________ 

    

   Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da 

matéria a causa primária da formação das coisas? 

   “Mas, então, qual seria a causa dessas 

propriedades? É indispensável sempre uma causa 

primária.” 
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   Atribuir a formação primária das coisas às propriedades 

íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, 

porquanto essas propriedades são, também elas, um efeito 

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

(Os grifos são nosso). 

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

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

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

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

________________ 

   

  É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? 

   “Não; Deus não permite que ao homem tudo seja 

revelado neste mundo.” 

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

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

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

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

Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                             

________________ 

 “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 nosso).                     
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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 câncer, do dia 10 do mês (7) de julho de 

1964.  

_________________________ 

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

França) (re) nasceu no Hospital da “Sagrada 

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

alusão à sua condição de principal Provedor 

Genético da Sagrada Genealogia do Cristo para 

o 4º. Milênio da Era Cristã. 
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Os # Básicos: 4, 7, 8, 9, 10 & 17. 

(Mais) Uma História: Numérica, 

Literária & Editorial sobre a atual 

VOLTA de São Luis IX, à luz da 

Reencarnação (Matematicamente) 

Programada!! 

    
________________ 

E assim, avançamos mais um pouco, 

desta vez pela excelente Obra do                

Dr. Hemendra Nath Banerjee,                       

pelo o prisma da                     

Decodificação Espírita                

_____ P a r t e # 7 _____ 
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   Temos mais alguma coisa a fazer, desta vez já 

rumando para a página de # 84, pelos motivos que 

já tratamos logo no começo de nossa Decodificação, 

no que veremos: 

- Palavra: VOLTA, contagem de ida, levando em 

consideração o início e o fim desta específica 

passagem, que começa à página de # 83 e termina 

na página # 84, onde temos a palavra-chave 

VOLTA, que cai sob a palavra de #: 346. 

   Neste primeiro momento da sua narrativa-chave, 

temos algo maravilhoso surgindo:  

- 10 (dos # 4 + 6): Temos, o exato dia (10) do 

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

- 7 (dos # 3 + 4):  Temos, o exato mês (7) do 

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

- Já pelos # ... 6... & 4... teremos: O exato ano de 

(19) 64, do nascimento de Vivaldo P. S. Filho 

(São Luis IX), o exato elemento-chave que fecha o 
esquema acima, e que vem de encontro com o que 
fizemos um pouco antes!! 

_________________ 

 

A página de # 84, da 1ª. edição, do ano de 1979, do:                                 

“VIDA PRETÉRITA E FUTURA”. 
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   Mas, vamos em frente: 

- Palavra: VOLTA, contagem de volta, levando em 

consideração o fim e o começo desta específica 

passagem, que termina à página de # 84, e começa 

na página # 83, que cai sob a palavra de #: 51. 

   Não há como questionar a precisão dos Elementos 

Numéricos, a partir dos Elementos Literários & 

Editoriais deste segundo momento da sua narrativa-

chave, entretanto, para que possamos compreender 

toda a extensão e a grandeza da 

, como providenciada por Mãos Sábias da Vida 

Maior, visto que estes dois novos elementos: 5 & 1, 

parecem estarem de fora do quadro de números-

chaves, ou fundamentais, que tem a ver com o que 

temos tratado, entretanto, vejamos a situação-chave 

a partir de sua soma,: 

- 5 + 1 = 6..., que de maneira maravilhosa nos 

remete para o exato # deste Capítulo em Estudo, 

o de # 6, que inicia à página de # 83, embora a 

palavra-chave: VOLTA, apareça somente à página 

de # 84. 

_________________ 

   Quando também podemos deduzir: 

- 6 (o # do Capítulo em Estudo!) + 8 + 3 (o # da 

página onde se inicia!) = 17.  

- 10: Temos, o exato dia (10) do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

- 7: Temos, o exato mês (7) do nascimento de 

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

       

– Santo Agostinho                                                      
(Sermão 250, em Agostinho, Sermões para Páscoa, trad. de 

Antonio Fazendo, Lisboa, Verbo,1974).                                                       

_______________________ 
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   Pode o homem compreender a natureza íntima de 

Deus? 

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

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

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

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

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 

   

________________ 

    

   Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da 

matéria a causa primária da formação das coisas? 

   “Mas, então, qual seria a causa dessas 

propriedades? É indispensável sempre uma causa 

primária.” 
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   Atribuir a formação primária das coisas às propriedades 

íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, 

porquanto essas propriedades são, também elas, um efeito 

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

(Os grifos são nosso). 

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

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

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

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

________________ 

   

  É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? 

   “Não; Deus não permite que ao homem tudo seja 

revelado neste mundo.” 

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

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

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

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

Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                             

________________ 

 “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 nosso).                     
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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 câncer, do dia 10 do mês (7) de julho de 

1964.  

_________________________ 

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

França) (re) nasceu no Hospital da “Sagrada 

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

alusão à sua condição de principal Provedor 

Genético da Sagrada Genealogia do Cristo para 

o 4º. Milênio da Era Cristã. 
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  _________________      

“Tudo se liga na obra da criação.”                                          

– Allan Kardec                                                           

(“Revista Espírita”, Ano IX, março de 1866, Introdução ao 

estudo dos fluidos espirituais, 1ª. edição, FEB, 2004). 

_________________ 
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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 # 133: “São Luis/Numerologia Divina – Vol. 1” – André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 170 

Ed. e-book: 
    2020 

Contra fatos & dados, realmente                   

não existe argumentos!! 

   Não nos cansa voltar a afirmar: que outros 

elementos poderão ser encontrados dentro das 

mesmas narrativas-chaves, visto que os Códigos 

Secretos de Deus pelo Espiritismo, geralmente, 

se ramificam e se espalham por toda a obra que nos 

absorvemos em prazeroso Estudo, sim, porque 

quando escolhemos um determinado Autor, seja ele 

encarnado ou desencarnado, temos a pretensão de 

estarmos tratando com uma obra que, a rigor, 

mereça a nossa honesta atenção, embora, como 

temos dito aqui e ali, a 

não está subordinada aos interesses pessoais ou de 

mercado de quem quer que seja, encarnado quanto 

desencarnado, já que estamos lidando com FATOS & 

DADOS que absolutamente não estão sob o controle 

dos seres da Vida Material, mas, indiscutivelmente, é 

algo que emana do Plano Espiritual Superior. 

   O nosso trabalho Vem da Parte de Deus! 

   Não temos como por isto em dúvida, quando a 

nossa proposta fundamental é a de Evangelizar as 

criaturas, da Terra e do Além, pela magnifica Obra 

de Allan Kardec & Chico Xavier. 

André Luiz                                   
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 03 de dezembro de 2020) 
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   Nota do médium: Pelo que vimos, o nosso querido 

André deu a dica para que outros possam vir em nosso 

auxílio, buscado, por esta mesma obra do estimado Dr. 

Hemendra N. Banerjee, avançar alguma coisa a mais 

do que nós mesmos tivemos a alegria de fazer. 

   Muita paz, saúde e luz para todos. 
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 ________________ 

 
 

Eu sou o Caminho, a Verdade  

e a Vida. 

– Jesus (João 14,6) 

________________ 
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_________________________ 

“Os Números são a Linguagem 

Universal ofertada por Deus aos 

humanos como confirmação da 

verdade.” 

– Santo Agostinho                             

(354–430 d.C.) 

_________________________ 

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

   A coisa aconteceu por acaso. Descobriu-se 

utilizando-se técnicas de criptografia que 

acontecimentos importantes estavam presentes na 

Bíblia de forma criptografada. Passou-se então a 

investigar mais detidamente o assunto, e constatou-

se que mais e mais fatos estavam previstos de forma 

oculta na Bíblia, principalmente no TORAH, o 

Pentateuco ou os primeiros livros da Bíblia escritos 

por Moisés. O Pentágono pesquisou o assunto e 

criou-se até um programa de computador que ai 

sim revelou de forma inquestionável e 

reconhecida pelos cientistas, que de fato a Bíblia 

era um código que tinha a previsão dos 

acontecimentos futuros. 

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

 

 

Francisco Cândido Xavier:  

A Reencarnação de Abraão, Moisés, João Batista 

(esta foi “Múltipla” com João Evangelista),                               

e a de Allan Kardec. 
   

   _________________ 

   Baseado nessa descoberta, foi constatado com 

antecedência de mais de um ano, o assassinado do 
primeiro ministro de Israel, Yitzhak Rabin, e 
procurou-se alertá-lo, mas esse não acreditou, 
e de fato foi assassinado um ano depois de 
acordo com o que fora previsto no código 
secreto da Bíblia. 



                    Livro # 133: “São Luis/Numerologia Divina – Vol. 1” – André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 175 

Ed. e-book: 
    2020 

   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
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A “Numerologia Espírita” na Obra de 

Allan Kardec e Chico Xavier 

 

 

Allan Kardec: A Reencarnação Passada de 

Francisco Cândido Xavier:                                         

O Espírito da Verdade 

O Diretor Geral das Atividades Mediúnicas de 

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

PARA MAIS UMA VEZ VIRMOS A REALÇAR TODA A PROCEDENCIA 

DIVINA DA MEDIUNIDADE DE SÃO LUIS DE FRANÇA, AGORA 

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

QUANDO PROCURAMOS, ANTES DE TUDO, DESTACAR A OBRA DO 

ESPÍRITISMO, POR ALLAN KARDEC E FRANCISCO CÂNDIDO 

XAVIER, JÁ QUE AMBAS AS PERSONAGENS SE FAZEM PRESENTES EM 

TODO O CONJUNTO DE REVELAÇÕES MATEMÁTICO-ESPIRITUAIS QUE 

ATÉ AGORA TEM SIDO DISPONIBILIZADAS PELA BONDADE DE NOSSO 

SENHOR JESUS CRISTO.  

– ANDRÉ LUIZ (ESPÍRITO) 

 

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

septenária é por causa da perfeição que se celebra nos dons 

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

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

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

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

aventurados.” 

 

– Santo Agostinho 

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

Fazendo, Lisboa, Verbo, 1974. 

_________________ 
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   Procurando fortalecer o nosso serviço de estudo mediúnico e de 

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

ao nosso encontro direto com os leitores encarnados um pouco mais 

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

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

mas muito sugestivo extrato, que cremos será de grande valia 

para que os nossos devotados espíritas, pesquisadores e religiosos, 

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

qualquer, não terão condições de estudar mais detidamente o livro 

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

confiabilidade das palavras dos Benfeitores Espirituais 

(desencarnados e encarnados – estes últimos, em estado de 

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

reencarnação atual de São Luis de França: 

   Agora nos perguntamos: “Será realmente que esses dados 

histórico-matemáticos seriam “apenas” uma mera 

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

acaso, verdadeiramente, não existe. 

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

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

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

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

Lucas, seja ele material ou moral, sem qualquer desfavorecimento 

descabido para com outros irmãos de serviços mediúnicos ou mesmo 

a qualquer ensejo de favorecimento especial à sua própria 

personalidade espiritual, vejamos que o próprio Senhor Jesus nos 

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

   É de todo certo que muitos apressadinhos (os espíritas, 

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

verdadeiros “fiscalizadores” do Espiritismo-Experimental, bravios, 

irritadiços e arrogantes, questionando a incontestável realidade dos 

fatos até aqui apresentados de maneira positiva pela Falange do 

Espírito da Verdade, tentando passar para os demais a condição 

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

evidências matemáticas, exatamente por acreditarem que “outros 

tantos milhões de criaturas encarnadas no solo da Terra também 
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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 132 

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 133 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, 

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 
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Programada & Múltipla na Obra São Luis IX”), sobre o tema da 

VOLTA de São Luis de França. 

________________ 

 

________________ 

   Por este mesmo motivo que, particularmente, nos acautelamos no 

sentido de trazer aos nossos modestos estudos o que podemos 

caracterizar como: “cruzamento de datas e acontecimentos 

matemáticos específicos” que marcaram não apenas a vida 

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

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

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

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

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

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

mesmo assunto, embora de maneira diversificada, como o exemplo 

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

Davi), num entrelaçamento aritmético assustadoramente 

perfeito com os escritos dos Profetas hebreus, dos 

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 
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suas programações reencarnatórias, mediante cálculos precisos, 

embora muito simples de serem feitos. 

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

mediúnica do nosso tarefeiro encarnado, abstração feita de sua vida 

quase apostolar, quase de insulamento e demasiadamente sofrida 

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

disposição diuturnamente, e agora na produção do presente trabalho, 

faz com que todos nós venhamos a meditar com profundo carinho no 

que os Agentes da Luz estão a lecionar da Vida Maior para a Vida 

Material de meus irmãos. 

   Por outro lado, pela surpreendente semelhança do talhe 

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

entre Vivaldo Filho e São Luis, como apresentado nas 

fotografias que ilustram esse livro-luz, quanto nos de Maria 

Isaura e Branca de Castela, Maria Francisca e Margarida de 

Provença, além das que constam em outras obras, como no 

caso da reencarnação atual de Santa Bárbara e Harriet 

Elizabeth B. Stowe como a Senhora Marcela Martins, como 

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

como ficou evidente nos registros fotográficos 

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

podemos ficar tranqüilos em relação ao testemunho 

prosopográfico dos personagens em análise, tanto do 

passado quanto do presente (qualquer perícia mais 

aprofundada neste campo da técnica policial e criminalística 

deverá levar em consideração outros tantos aspectos de 

natureza Mediúnica, Médica, e forçosamente 

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

mais uma prova material, mesmo que circunstancial, 

e documental, particularmente em torno da 

“Reencarnação Programada da Família Real de 

França” do século XIII, assim como a do século XVII 

– como apresentado de maneira consistente no livro: “A 

Reencarnação Programada & Múltipla na Obra São Luis IX”. 



                    Livro # 133: “São Luis/Numerologia Divina – Vol. 1” – André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 183 

Ed. e-book: 
    2020 

    

     

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 

de 12/2020, em “São Luis IX & Numerologia Divina”... – Vol. 1”. 
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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 TERCEIRA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelo Espírito André Luiz                                                     

Com  
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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:  

 

“São Luis IX & Numerologia Divina  – Vol. 1”  

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
_________________ 

  

- 1ª. versão:  12/2020  

(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: www.facebook.com/vivaldo.psfilho 

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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Do Médium Vivaldo P. S. Filho 

Decodificando a 

Codificação 
Do Volume de # 1 ao de # 10 

 

         
 

Pelo Espírito  

André Luiz 
A Saga de São Luis IX continua 

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

____________________ 

 

FINALIZANDO COM UMA MARAVILHOSA 

COLEÇÃO DE DEZ (10) VOLUMES!! 

____________________ 

André Luiz em sua memorável coleção que investiga e 

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

Deus do Espiritismo, configurando-se no primeiro Estudo 

da Matemática Divina na "Revista Espírita" de Allan 

Kardec, que diz respeito a atual reencarnação do Espírito 

de São Luis de França. 

*** E como das vezes anteriores, por Estudos primorosos, 
vamos ver como Deus programa matematicamente todas 

as nossas existências, deixando bem claro que Ele, o 
Todo-Poderoso, nos guia os passos pelos Universos. *** 

____________________ 
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O Evangelista São Lucas                                                                                                                 

– Uma das encarnações passadas de São Luis IX.  

 “Quanto mais alto avançarmos, mais aqueles que se 

devotarão a nossa causa terão necessidade de paciência, 

de esquecer injúrias e de elevar alto seu coração e sua 

inteligência para jamais se abandonarem  à ansiedade 

e à desesperança. Se eles resisitirem com energia, os 

bons guias os ajudarão a suportar o fardo bom e salutar.”  

 – Allan Kardec                                      
(Extrado da obra “Biografia de Allan Kardec”, por Henri Sausse, 1ª. edição, 

pela Companhia Editora Nacional, 2015). (O destaque é nosso). 
OS ARQUIVOS (EM PDF) DOS DEZ (10) VOLUMES ESTÃO 

DISPONÍVEIS PARA OS INTERESSADOS:                        

INTEIRAMENTE “GRATIS”! 

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

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

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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Leia, estude e divulgue as obras da                   

lavra mediúnica de:  

Francisco Cândido Xavier 
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O mundo terreno vive atualmente uma situação das mais 

graves, sim, mas não pensem que isto seja somente por 

conta da Covid-19, que vai avançando e deixando o seu 

rastro de morte e aflição por todas as partes, mas 

exatamente pelo fato de que, mesmo com tanta dor e tanta 

angustia, o Homem planetário, a despeito da necessidade 

urgente que tem de Evoluir pelo Amor, fundamentalmente 

pelo Amor, ainda pensa numa maneira de como amealhar 

recursos somente para si mesmo, quando não para os seus 

mais próximos familiares, quando lembrados, 

desconsiderando que somente a morte fisiológica não nos 

isenta das maldades que fizemos, nem hoje e nem ontem.                                                                           

Erasto (Espírito)                                            

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                      
(Salvador/BA, 03 de dezembro de 2020) 

BY ANDRÉ LUIZ / A FALANGE DA VERDADE                                                        

SEM FINS LUCRATIVOS – 12/2020.  


