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Se te encontras murmurando pelos quatros cantos de tua vida terrena, 
crendo-se atormentado por mil problemas insolúveis, cala-te irmão, e te 

recordas da experiência triunfante do Cristo Amado que, mesmo sob o peso 
de uma cruz infame que carregava sobre os divinos ombros à conta dos 

pecados do mundo, estendeu a própria Alma aos carrascos, pedindo perdão 
a Deus por cada um deles, renovando a paz no mundo futuro pela sua dor 

sem comparação. – Emmanuel                                                                                             
(Salvador/BA, 23/12/2016) 
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A inesquecível médium dos efeitos físicos. 

Elizabeth d´Espérance 
Utilizou do pseudônimo Irmã Cipriana para 

aparecer na obra “No Mundo Maior”, de André 
Luiz, por Francisco Cândido Xavier, pela Editora da 

FEB, com a sua 1ª. edição em 1947. 

Também viveu na roupagem reencarnatória de 
Ruth (bíblica), Rainha Ester da Pérsia, Maria de 

Magdala, Teresa de Ávila, Kathleen Goligher 
(“Múltipla” com D´Espérance), etc. 
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Magdalena Penitente Juan Bautista Maíno 
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Prayer of St. Teresa of Avila 
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Andrea del Castagno, Queen Esther 
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Naomi e Ruth 
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Kathleen Goligher 
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Elizabeth d´Espérance 
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Em Nome de Kardec 
Com Diversos Espíritos 

 

Vivaldo P. S. Filho& D´Espérance 

 

____ “Se não tivesse caridade, tudo isso de nada me 
serviria.” (São Paulo, 1ª. Epístola aos Coríntios. O Evangelho Segundo 

o Espiritismo, capítulo XV, FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO). 
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As imagens, e os pequenos extratos, apresentados neste trabalho espiritual, 
“Em Nome de Allan Kardec”, foram capturados 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:  2017 Copyright by Vivaldo P. S. Filho 

    
   Este livro, que tem a Coord. Espiritual de Elizabeth d´Espérance vem 
complementar as obras anteriores de nossa lavra mediúnica que fazem 
referência à atual Missão do Espírito São Luis de França (já 
reencarnado no Brasil), que, à época da Codificação Espírita, foi o 
Presidente Espiritual da “Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas”, 
orientando de mais perto os sagrados serviços de Allan Kardec, junto à 
Falange da Verdade.  
    
   Aqui veremos mais um (1) específico texto estudando sobre o empolgante 
tema da “Reencarnação Programada” do Rei Luis IX de França, somente 
que agora tendo como ponto central a sua inesquecível Alma Gêmea, 

d´Espérance, dando prosseguimento ao projeto de Allan Kardec em 

desvendar os intrincados Mistérios da Matemática Divina, embora 
sob a visão poética dos Espíritos Amigos. 
 
   Como diria Emmanuel (por 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!... 
    
   Qualquer recurso que venha a ser arrecadado com a publicação desta 
obra, deverá ser doado integralmente À DIVULGAÇÃO DO ESPÍRITISMO, 
não recebendo o autor qualquer remuneração proveniente de sua venda. 
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Em Nome de Kardec 
 

Em Lembrança aos Mensageiros da 9ª. Esfera Espiritual da 
Terra (Arte em geral ou Cultural e Ciência), que continuam na lida! 

        

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

CLARIVIDÊNCIA, CLARIAUDIÊNCIA, PSICOSCOPIA E 
PSICOMETRIA), REALIZADO PELOS ESPÍRITOS SUPERIORES 

TAMBÉM EM HOMENAGEM AOS LIVROS 

“NO PAÍS DAS SOMBRAS”, DE ELIZABETH D´ESPÉRANCE,              
“NOS DOMÍNIOS DA MEDIUNIDADE”  DE ANDRÉ LUIZ (POR 

CHICO XAVIER), E “AS MULHERES MÉDIUNS”, POR CARLOS B. 
LOUREIRO, (TODOS DA FEDERAÇÃO ESPÍRITA BRASILEIRA). 

Com A Palavra: O Grande Benfeitor! 
Como fazer para podermos ter sobre as nossas cabeças um 
Céu venturoso de maravilhosas estrelas triunfantes de paz e 
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beleza, concórdia e afeição, se até hoje continuamos a 
palmilhar o solo da vida planetária como se, em verdade, 
fossemos quais feras enlouquecidas a ranger os dentes e 

agredir os outros, nossos irmãos de senda terrena, por 
bagatelas amoedadas ou por causa de uma falta cometida 
diante da nossa tremenda incompreensão em tolerar-nos e 

amarmo-nos uns aos outros como Jesus nos ensinou?... 

Se de uma hora para outra estivéssemos prestes a nos 
defrontar com o próprio Deus, como será que agiríamos 

diante da sua magnânima perfeição? 

Pois bem, se não temos condições ainda, ou por muito tempo 
à frente, de nos testar a humanidade defrontando o Senhor 

cara a cara, por qual motivo que vamos exigir do nosso 
companheiro ou companheira de luta na Terra uma vida 

irretocável quando, de nós mesmos, nada temos ainda de 
anjo? 

Meus filhos! O momento é de tolerância. 

E a Lei é de Amor. 

 

Emmanuel (Espírito reencarnado)                                       
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 03 de janeiro de 2017) 
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    Nota do médium: Sempre 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 mediúnicos, sempre ocorre alguma falha, em decorrência de 
nosso limitado conhecimento de gramática.                                                                            
    Os nossos Amigos Espirituais, por mais que sejam zelosos e atentos, 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 obra 
psicográfica. 
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Palavras atribuídas ao Espírito Dr. Bezerra de Menezes 



     Livro # 27: “EM NOME DE ALLAN KARDEC” – Espírito D´Espérance/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
15 

Ed. e-book: 
2017 

“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... 

- Dr. ELIAS BARBOSA 

(Comentário antes de sua desencarnação prematura, em Uberaba/MG, 03 de 
fevereiro de 2011) 

Extrato da obra “MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS”, por Vivaldo P. S. Filho. 
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 “Me constrange pensar que os nossos amigos do moderno 
Espiritualismo, que são os Cristãos afeiçoados ao Espiritismo, se 

encontram ainda tão fervosoramente ligados, por 
sentimento de volupia, aos interesses da materia carnal. 

Cremos, que os tempos são outros!... Ou procuramos cumprir 
as nossas tarefas e deveres diante do Cristo Amado, ainda 

hoje, ou seremos obrigados, por força da Divina Lei, a seguir, 
às sós, por caminhos tremendamente obscuros, e terrivelmente 

sofridos.” 

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

(Salvador/BA, 04 de dezembro de 2015) 

 

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

Cada ser, como cada Criatura do Pai, sorve da vida cada gota 
de luz ou cada rastro de sombra que tenha semeado ao longo 

de seu próprio caminho.” 

– Emmanuel  
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

Salvador/BA, 12 de março de 2014 

 

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

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

Salvador/BA, 13 de novembro de 2012 
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- “Bem –, ponderou o interpelado, sabiamente –, os Espíritos que na vida 
física atendem aos seus deveres com exatidão, retomam 

pacificamente os domínios da memória, tão logo se desenfaixam 
do corpo denso, reentrando em comunhão com os laços nobres e 

dignos que os aguardam na Vida Superior, para a continuidade do serviço 
de aperfeiçoamento e sublimação que lhes diz respeito.”  

- Instrutor Druso 

(André Luiz/Chico Xavier, “AÇÃO E REAÇÃO”, cap. 2, COMENTÁRIOS DO INSTRUTOR, 2ª. 
edição especial – 1ª. Reimpressão, FEB, 2008). 

   Nota: Mesmo antes da desencarnação, tal ocorrência pode acontecer. A 
lembrança espontânea de vidas passadas, e mesmo por sugestão hipnótica, já é 
um fato extensamente difundido no meio espiritualista e científico da Terra. (O 
grifo no comentário do benfeitor Druso é nosso). 

 “O estudo acurado das leis que regem o Mundo dos Espíritos trará a 
cada um de nós, sem exceção, a ciência, senão perfeita, pelo menos, 

muito próxima da realidade a que está subordinado os variados 
processos reencarnatórios na esfera de nossas ações na Terra...” 

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

Salvador/BA, 19 de junho de 2014 

“Continuando a nos apoiar na observação, fazemos filosofia experimental 
e não especulativa. Para combater as teorias do Espiritismo, não basta, 
pois, dizer que são falsas: é preciso opor-lhes fatos, cuja solução ele 

fosse impotente para dar. E mesmo neste caso ele se manterá sempre no 
nível, porque será contrário à sua essência obstinar-se numa idéia falsa, 

e sempre se esforçará por preencher as lacunas que possam 
apresentar-se, pois não tem a pretensão de ter chegado ao 

apogeu da verdade absoluta.” 

– Allan Kardec 

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

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

O ESPIRITISMO É UMA PROPOSTA NOVÍSSIMA DE AMOR, E DE SE 
AMAR, UNS AOS OUTROS COMO O CRISTO NOS AMOU, E DE 

LIBERDADE, COMO O PROPRIO SENHOR NOS CONDIZIU HÁ MAIS 
DOIS MIL ANOS ATRÁS, PELA SUBSTANCIA ETERNA DA MENSAGEM DO 

EVANGELHO. 

A CONFIANÇA, E A LEALDADE, NOS PODERES DE DEUS, ESTÃO 
ESCRITOS NO SEU FRONTISPÍCIO: “FORA DA CARIDADE NÃO HÁ 

SALVAÇÃO”... 

FICA-NOS CLARO QUE: SOMENTE PELA PROPOSTA DE UM SERVIÇO 
INADIÁVEL DE RECOSNTRUÇÃO DE NOSSAS MÚLTIPLAS 

PERSONALIDADES, QUE AINDA TEIMAM EM CONTINUAR SE 
RASTEJANDO PELOS VALES DE SOMBRAS E DE DOR, DE DEPRAVAÇÃO E 

DE SELVAGERIA, DE CORRUPÇÃO E DE PROFUNDO EGOÍSMO, DE 
DISCORDIA E DE INSANAS MAUDADES, QUE SE MANIFESTAM ATRAVÉS 

DE INÚMERAS MANEIRAS, E DE NÓS MESMOS, SEJA PELO MUNDO 
EXTERNO OU PELO UNIVERSO INTEIRO, NO QUAL SE COSNTITUE O 

NOSSO PRÓPRIO ESPÍRITO, CRIADO TODO IMORTAL E 
COMPLETAMENTE LUZ, ASSIM COMO O NOSSO PAI CELESTIAL. 

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

(Salvador/BA, 26 de julho de 2015) 
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A NOVA CIÊNCIA DA “NUMEROLOGIA ESPÍRITA” APREGOA NÃO APENAS 
A OBSERVAÇÃO FRIA E PURA DOS NÚMEROS E DOS CÁLCULOS, NA 

DECIFRAÇÃO DOS “SINAIS” E “CÓDIGOS” SECRETOS DE DEUS: 
INSERIDOS NA BÍBLIA SAGRADA E NA LITERATURA ESPÍRITA DE ALLAN 

KARDEC E FRANCISCO C. XAVIER, PARTICULARMENTE, MAS UMA 
RECIONALIDADE 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 
FENOMENOS 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) 

    

Allan Kardec, Chico Xavier, São Luis de França, Santa Isabel de Aragão 

“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 (embora ele tenha preferência 
de se apresentar à nossa visão mediúnica como Chico Xavier, 
às vezes, e segundo as circunstancias psíquicas que 
envolvem o comunicado, ou seja, a depender da natureza 
mental e emocional do diálogo, e mesmo doutrinária, faz 
questão de se fazer perceber com a personalidade marcante 
do grande Codificador do Espiritismo, o que naturalmente nos 
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 
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caráter de “novo”, aqui apresentado pela Nova Ciência 
da “Numerologia Espírita”, apenas se constitui 
de um “simbólico” apêndice, um detalhe mesmo, devotado 
ao sentido de expressar uma vestimenta nova, ou antes, uma 
roupagem atual, e específica, da conhecidíssima 

“Numerologia”, reconhecendo, ele, o caráter muito 
particular, quanto muito valoroso, dessa Ciência dos 
Números, que, acreditamos, tanto eu mesmo, como os meus 
amorosos Amigos Espirituais, ser um belo veículo de 
averiguação das, ainda, Desconhecidas e Grandes Verdades 
da Criação, dentro de 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, embora 
ele tenha preferência de se apresentar à nossa visão 
mediúnica como o celebre Dr. Carlos Chagas, às vezes, e 
segundo as circunstancias psíquicas que envolvem o 
comunicado, ou seja, a natureza mental e emocional do 
diálogo, e mesmo 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 
ABSOLUTA DE QUE OS NOSSOS ESPÍRITOS, 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 
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OU DO INVÍSIVEL, não desconsiderando que os Espíritos 
infelizes e altamente intelectualizados, mas embrutecidos 
pela maldade, mesmo que temporária seja essa maldade, 
também tem como acessar as suas, ou as “nossas” 
INÚMERAS memórias pregressas, quando, neste caso, 
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 determinadas fraquezas morais e 
emocionais que aparentemente já foram esquecidas por nós, 
também sejam 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 
mais que 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, dessa 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 
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que possamos conquistar a numerologia como ciência para o 
domínio de nossos conhecimentos. (...). 

Nota do médium: Os grifos são meus. 

 

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

confirmação da verdade.” 

– Santo Agostinho (354–430 d.C.) 
Fonte: Wikipédia. 
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Dedicatória Especial 

   

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

 

   A nossa sincera homenagem à minha mãe Maria Isaura Campos Cabral (a 
reencarnação da Rainha Branca de Castela) por tudo de bom e de generosidade 
que nos lecionou durante a minha atual existência, quando, neste ano de 2016, 
completo 52 anos de idade. 
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Agradecemos também ao Flaming Star Fan Club of Norway (Pal Gralund) por 
nos ter autorizado o uso de algumas das fotos de Elvis Presley, do seu imenso acervo. 

 

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

 

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

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

Homem de Bem. Many Thanks my gracious friend! 
 

 
 

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

“Numerologia Espírita” 
       

   A “Numerologia Espírita” nada mais é que 

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

     

   Ela não para diante da Ciência humana, não se limita a esta. 
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   Pelo contrário, ela avança e dá subsídios para que os seres 
encarnados no mundo possam se balizar da melhor maneira 
possível diante das inumeráveis incógnitas do Mundo Oculto e do 
Plano Material, também. 

 

   Não temos dúvidas de que todo o nosso labor mediúnico, 
pelo médium Vivaldo, haverá de dar bons frutos dentro e 
fora do nosso meio doutrinário, pois se consideramos o 
Espiritismo uma Doutrina eminentemente Evangélica, não 
podemos nos esquecer de que Allan Kardec a conduziu 
também de maneira cientificamente racional e lógica.  
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Dr. Inácio Ferreira 
 

   Nota do Médium: O empolgante texto acima foi pinçado 
do nosso Livro # 16: “ELVIS & AMIGOS VOL.2”, 
com a devida adaptação para este novo livro de Elizabeth 
d´Espérance. 
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Elvis Presley______________ 

 

   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. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley 
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A Palavra de Elvis 
Sementes da Liberdade...  

na Magia do Amor!  

Parte II 
 

Em Homenagem ao dia 26/12/1963: Quando: Lançamento, em nível nacional, 
no Brasil, da Campanha da Fraternidade.

 

 

MEUS IRMÃOS! 

COMO PODEMOS IMAGINAR UM MUNDO PARA CADA UM 
DE NÓS DEITADO EM BERÇO EXPLENDIDO, NO AMOR, NA 

PAZ, NA UNIVERSALIDADE ENTRE OS POVOS, SE ATÉ 
HOJE ESTAMOS NOS DEBATENDO UNS SOBRE OS OUTROS 

NUMA ATORMENTADA DEFORMAÇÃO DA MENSAGEM 
PACIFICADORA QUE JESUS CRISTO NOS DEIXOU HÁ 

MAIS DE DOIS MIL ANOS?...  
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E SERÁ QUE ISSO SOMENTE ESTÁ ACONTECENDO DO 
OUTRO LADO DO PLANETA EM QUE VIVEMOS, ONDE 

NAÇÕES INTEIRAS AINDA VIVEM SOB A MALDIÇÃO DO 
ORGULHO E DO EGOÍSMO, SEM SE DAREM CONTA DE QUE 

SOMENTE PELO VERDADEIRO DO AMOR, SENTIDO E 
VIVENCIADO, É QUE TODOS PODERÃO ABSOLUTAMENTE 
VIVER NESSA PAZ E NESSE AMOR TÃO DESEJADO, MAS 
AINDA TÃO POUCO VIVIDO EM NOSSAS ALMAS E EM 

NOSSOS ESPÍRITOS?! 

  

FILHOS MEUS! NÃO HÁ ALTERNATIVA PARA UM MUNDO 
QUE REALMENTE DESEJE CAMINHAR PELOS FLORIDOS 
CAMPOS DA FELICIDADE, SENÃO PELA SUA COMPLETA 

RESISTENCIA AO ORGULHO E AO ESGOÍSMO, 
SANTIFICANDO TODAS AS SUAS AÇÕES PELO 

DESEJO ARDENTE EM FAZER OS OUTROS FELIZES 
MAIS DO QUE A SI MESMO!...  

A VIDA NA TERRA HÁ, SIM, DE SER ABENÇOADA E VIVA 
DE ALEGRIAS, MAS ISSO SOMENTE HAVERÁ DE 

ACONTECER QUANDO OS SERES QUE FAZ MORADA NELA, 
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E QUE NÃO TERÃO OUTRA OPORTINIDADE SENÃO A 
DERRADEIRA DE HOJE, FIZEREM DELA UMA CASA 

VERDADEIRAMENTE CELESTIAL, ABENÇOADA E VIVA... 

VIVA DE AMOR. 

VIVA DE FÉ. 

VIVA DE ESPERANÇA. 

VIVA DE JUSTIÇA. 

E VIVA DE CARIDADE. 

NÃO PODEMOS PERDER MAIS TEMPO, POIS A QUALQUER 
MOMENTO PODEMOS DEIXAR AS PORTAS DA 

EXPERIÊNCIA NA TERRA E NÃO MAIS VER O NOSSO 
CORAÇÃO BATER, PELA FRIENZA DO NOSSO SENTIMENTO 

E PELO ESQUECIMENTO DE QUE SOMOS TODOS 
IRMÃOS, FILHOS DE DEUS, A CAMINHO DA 

ETERNIDADE COM ELE. 

 

Espírito Elvis Presley 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 26 de dezembro de 2016) 
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   Nota do médium: Mensagem espontânea de Elvis, 
psicografada em homenagem à querida Amiga Espiritual 
Elizabeth d´Espérance, atualmente reencarnada e 
em luta íntima pela sua elevação moral numa cidade do interior 
de Minas Gerais, Brasil, adepta do Catolicismo, embora o seu 
irresistível pendor para os interesses do Espírito Imortal pelo 
Espiritismo, e na recordação de sua participação na obra de 
André Luiz, “NO MUNDO MAIOR” (Chico Xavier/FEB), com o 
pseudônimo de Cipriana. 
    

   Já o Espírito de Elvis Presley é bastante conhecido por mim, 
levando em consideração os leitores que já nos acompanham 
há algum tempo, pois ele tem nos ofertado a felicidade de 
podermos manter contato com inúmeras Entidades da Luz que 
tem psicografado por nosso humilde intermédio desde o ano de 
2012, e produzindo por minhas faculdades mediúnicas uma 
quantidade considerável de livros (e-books), sem contar que 
cada um desses Espíritos da 9ª. Esfera Espiritual da Terra, 
geralmente, faz com que a minha vidência mediúnica perceba 
“um algo mais” da Vida Espiritual, seja do campo vibratório dos 
seres encarnados quanto dos desencarnados, e também da 
própria vida mental do nosso Orbe planetário. 
 

   
 

Elvis Presley: Nos anos 70. 



     Livro # 27: “EM NOME DE ALLAN KARDEC” – Espírito D´Espérance/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
38 

Ed. e-book: 
2017 

Santa Clara_____________ 

 

Clara de Assis, em italiano Santa Chiara d'Assisi, nascida Chiara 
d'Offreducci (Assis, 16 de julho de 1193  — Assis, 11 de agosto de 1253), foi a 

fundadora do ramo feminino da ordem franciscana, a chamada Ordem de 
Santa Clara (ou Ordem das Clarissas).         

https://pt.wikipedia.org/wiki/Clara_de_Assis 
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A Palavra de um Santa 

Sementes do Amor...  

na Alquimia da Gentileza! 
 

Em Homenagem ao dia 04/01/2010: Quando: Inauguração do Burj Dubai, o 
edifício mais alto feito pelo homem. 

  

 

Cada vez mais o Homem vem atingindo os limites do seu 
céu particular... 

- Estimulado pela ganância. 

- Envaidecido pela audácia. 

- Despótico de sua coragem. 

- Enlouquecido pelo seu vigor. 

- Pobre de sentimento. 

- Ainda mais miserável de honestidade. 
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- Carente de confiança em Deus. 

- Necessitando, ao extremo, de tolerância. 

- E sem qualquer fonte de imaginação superior que possa 
lhe trazer, ao próprio cérebro, aturdido e desmiolado, uma 

pequenina luz, que seja, que possa lhe proporcionar a 
lucidez necessária para que, finalmente, veja em seu irmão, 

de crença ou não, de classe social ou não, de cultura ou 
não, de condição econômica ou não, de raça ou não, e de 

opção sexual ou não: COMO UMA PESSOA QUAL A ELE 
MESMO, HOMEM  OU MULHER, NECESSITANDO 

URGENTEMENTE DE DEUS!... 

 
Uma alma romântica e sincera será sempre uma rosa de luz no 

coração dos que vibram no Amor. 

Para o Criador da Vida, um coração romântico e generoso 
será sempre uma alegria entre as suas criaturas, pois que o 



     Livro # 27: “EM NOME DE ALLAN KARDEC” – Espírito D´Espérance/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
41 

Ed. e-book: 
2017 

Universo Inteiro, quanto a mais insignificante choupana da 
Terra, jamais poderá passar sem esses delicados encontros 
do coração: onde veremos de um lado a carícia do 

Amor, e do outro a fartura da Paixão... 

 

- Paciência. 

- Gentileza. 

- E muita compreensão. 

São estas as bases da Verdadeira Vida Feliz no Céu. 
 

Espírito Clara de Assis 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 04 de janeiro de 2017) 
 

   Nota do médium: Mensagem espontânea da grande 
Santa de Assis, que se encontra atualmente reencarnada no 
interior do Estado de Minas Gerais.  
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Prefácio de Veneranda 

 
Santa Isabel da Hungria 

1207 - 1231 

Santa Isabel de Aragão 

1271 - 1336 
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 “Porque todo aquele que exalta a si mesmo será diminuído, e 
aquele que diminui a si mesmo será exaltado.” 

– Jesus (Lucas 14:11) 

(“O NOVO TESTAMENTO”, da tradução do original em grego, por Haroldo Dutra Dias, 
Editora CEI, 1ª. Edição: 2010). 

     

   Meus amados filhos e filhas do coração! 

   Seria um grande contra-senso de nossa parte crermos 
que nas Esferas Superiores da Vida na Terra os Espíritos, 
que lá habitam, tivessem algum tipo de conflito psicológico 
que, de alguma maneira, lhe obscurecessem a mente e o 
coração por simples medo de se apresentarem como 
realmente são... 

   É verdade que Lá em Cima, quanto aqui em baixo, onde 
vivem alguns dos seres mais atrasados de nossa linda 
Esfera Multicolorida, ou pelo menos os menos adiantados 
que nós outros, um tanto mais afeiçoados às delicadas 
orquídeas de luz e amor, de paz e compreensão, do 
coração de Nosso Senhor Jesus Cristo, toda e qualquer 
imagem que venhamos a fazer de nossa personalidade, 
invariavelmente, estará sempre além do que 
realmente somos, pois, via de regra, por força mesmo de 
nossa impressionante capacidade de sonhar, querer, e 
desejar, sempre estamos vendo em nós alguma partícula 
de Deus, quando nunca será demais recordarmos da 
suprema simplicidade do próprio Senhor da Vida, porém, 
caros companheiros de romagem imortal para o mais Alto, 
absolutamente que não poderemos escarpar ao sentimento 
muito natural de ofertar a verdade onde ela se encontre, 
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seja esta verdade uma representação de nossa Alma 
Imortal, ou seja, ela, toda forjada nas experiências 
multimilenares dos nossos irmãos do Cosmos Universal... 

   Seja lá como for, a Verdade sempre interessa aos 
corações afeiçoados à Evolução, independentemente de 
estarem, eles, tratando de si mesmos quanto de outros 
Espíritos... 

   Vergonha mesmo, minhas crianças, só devemos ter é de 
fazer o mal, pensar no mal, e, até mesmo, deixar de fazer o 
Bem. 

   O Amor e a Instrução são a ancora de Elevação de 
todos os Espíritos de Deus.   

   Aproveitemos mais este serviço dos Espíritos da Vida 
Maior, confiando que toda dor é passageira, e que 
somente seremos felizes por meio da Caridade, seja entre 
familiares, amigos, ou inimigos, que também hão de 
merecer o nosso carinho, o nosso respeito, e o nosso amor. 

   Sejamos livres e libertadores. 

Veneranda (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 04 de janeiro de 2017) 

   Nota do médium: Sempre gostamos de lembrar aos nossos 
antigos, quanto aos novos, leitores que a querida Entidade 
Veneranda usa de um pseudônimo (livro “Nosso Lar”, André 
Luiz/Chico Xavier, FEB), já que, por intermédio da faculdade 
mediúnica de Francisco Cândido Xavier, fora-nos possível saber que, 
a mesma, se trata do Espírito de Santa Isabel, a Rainha 
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Santa de Portugal, como consta da obra espírita: “ISABEL – 
A mulher que reinou com o coração”, autoria de Maria José 
Cunha (Editora Vinha de Luz, Belo Horizonte/MG, 2012). 

   A Rainha Isabel de Aragão, conhecida entre os católicos como a 
Venerável Santa Isabel, na história da cristandade se tornou 
célebre pelo maravilhoso, e único feito, da transfiguração de 
pães em rosas.  

   Ela é reverenciada no dia 4 de Julho, data do seu falecimento. 

   De minha parte, posso testemunhar que ela foi a 
reencarnação de Isabel, prima de Maria, e mãe de São João 
Batista. 

________________________ 

   

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

Maria foi às montanhas, a uma cidade de Judá. (Lc 1:39). 

http://clicaeveja.blogspot.com.br/2012/07/aparicao-de-jacarei-spbrasil-livro.html 



     Livro # 27: “EM NOME DE ALLAN KARDEC” – Espírito D´Espérance/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
46 

Ed. e-book: 
2017 

PRIMEIRA PARTE 

As mensagens 
 

do Espírito da Esperança 
__________ 

 

  

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). 

   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, Brasil, já que todo o 
projeto de Revelações Espirituais em torno de suas Vidas Sucessivas, e de outras 
tantas pessoas do seu conhecimento, ou não, invariavelmente, por força mesmo da 
natureza totalmente transcendental do projeto inicial, estarem anexados ao número 
nove (9), referente ao mês (9) de setembro do ano de 2012, quando o nosso 
pupilo mediúnico concluiu o livro “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, já debatido 
nas demais obras de sua lavra psicográfica, 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: Atualizado por Santa Brígida da Suécia. 
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D´Espérance______________ 

 

Fonte da fotografia na Internet: 

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/d'Esperance,+Madame 

    



     Livro # 27: “EM NOME DE ALLAN KARDEC” – Espírito D´Espérance/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
48 

Ed. e-book: 
2017 

MENSAGEM # 1 

   Morre-se hoje para vivermos amanhã, numa retomada de 

atitudes onde deixamos para trás as coisas ilusórias da paixão 
desenfreada, e do materialismo exacerbado. 

   Se formos pensar que cada minuto de nossas existências são 
maravilhosas peças de um grande mecanismo de Vida, dentro do 
qual estamos subordinados aos desejos de Deus, passaremos a 
compreender que as horas, os dias, e os anos, são inteiramente 
moldados pelo Pensamento Supremo do Criador para que nos 
acautelemos contra os excessos de gozo, e contra os fascínios do 
mundo, que são imensos e sempre muito perigosos, seja para 
os seres encarnados ou para nós, os vivos do lado de cá, já que 
nem mesmo quando estejamos temporariamente revestidos de 
matéria carnal somos pessoas que podemos nos atrever a nos 
considerar Espíritos totalmente jungidos ao escafandro de células e 
vísceras materiais, pois que o pensamento voa assim como as 
nossas almas, sempre em busca de nutrição para o coração e para a 
mente, que num gesto continuo de ida e vinda, também, e dentro 
de determinados limites impostos pela Lei de Liberdade e Ação, 
sempre estará sujeito à própria condição moral, elevada ou 
medíocre.  

   Estamos em vôo rasante pelas trevas construídas por nós 
mesmos, evidentemente que sem cogitarmos para que lado ou para 
onde seguir, já que a loucura humana tem feito da maioria de nós 
pessoas completamente, ou quase isso, sem qualquer ponto de 
referencia que possa nos assegurar um caminho seguro por entre as 
trevas sanguinolentas e amaldiçoadas da vida farisaica da Terra, e 
que nos tem aturdido e nos crivado de sombras amargas, todas elas 
capazes de nos manter presos aos mundos inferiores dos Universos 
por muitos e muitos milênios. 

   Não podemos abaixar as cabeças. 
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   Somos seres fadados a felicidade e à alegria. 

   Não há também como cogitarmos de paradas estranhas em Oasis 
de luxo e de banalidades, pois que o tempo, esse glorioso 
remédio das nossas dores, está se esgotando a cada passo de 
nossa jornada, e por isso mesmo precisamos urgentemente seguir a 
frente confiantes de que os Espíritos da Luz velam sobre nós, 
dando-nos imensas jóias de conhecimento, porém esperando, de 
nós todos, aquele toque todo particular de sentimento, pois como 
diria o nosso Chico Xavier, o grande Mestre da Nova Era: “O 
CONHECIMENTO PODE MUITO, MAS O AMOR PODE 
MAIS.” 

   Estudemos! certos de que uma mente arejada pela cultura e pela 
sabedoria será sempre um tesouro sobre o mundo em que vivemos. 

   Mas, absolutamente, procuremos nos amar, reconhecendo no 
AMOR o essencial poder de Deus, que nos nivela uns aos outros e 
nos iguala a Ele, o Nosso Pai Celestial. 

 
 

Elizabeth d´Espérance (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 26 de dezembro de 2016) 
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MENSAGEM # 2 

   Uma maneira de fazer outras pessoas felizes sem que isso onere 

demais os nossos bolsos ou bolsas, já que a vida na Terra tem se 
transformado em um imenso banco onde, nem todos, se dispõe a 
compartilhar as suas riquezas com a causa da solidariedade, da 
fraternidade, sequer, da caridade, como se esse tributo amoedado 
da vida tivesse nos sido doado pelo Criador para que tivéssemos 
uma aparente tranqüilidade egoística, sim, porque tranqüilidade, 
mesma, somente conquistaremos quando tivermos compartilhado 
completamente as nossas riquezas em beneficio dos que mais 
sofrem e carregado os nossos corações da benção luminosa do 
amor inesgotável por todos, é a maneira de assegurar paz e 
tranqüilidade aos que necessitam, antes de tudo, de carinho e afeto, 
pois que nem sempre é de pão que as pessoas necessitam para 
sobreviver, mas, acima de tudo, de um verdadeiro toque de 
ternura e acolhimento, num beijo, num abraço, numa 
conversação saudável, ou mesmo num justo conselho de amigo, 
pois não podemos perder de vista que o que mais se tem neste 
mundo de Deus são muitas pessoas carentes de emoção e 
desesperadas por sentimento. 

   Claro que em todo oficio sincero de Caridade, de verdadeira 
caridade, não pode faltar o ingrediente inevitável do 
desprendimento, quando precisaremos doar não somente 
sentimento e ternura, mas também: remédios, agasalhos, roupas, 
alimento, utensílios domésticos, enfim, tudo o de que precisa uma 
família para poder viver com o mínimo de dignidade perante a vida 
que Deus lhe deu e diante dos irmãos que, embora teimem o 
contrário, serão sempre os seus irmãos em Jesus Cristo. 

  Meus filhos! é impossível que nenhum de nós encontre algo para 
fazer em benefício de alguém, pois se você mora entre os ricos há 
de reconhecer que existem criaturas, às vezes nem tão distantes 
assim, que estão necessitadas de muita coisa, basta visitar uma 
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localidade pobre, carente, e verificarão que da mesma maneira que 
“possuímos” por glória de Deus, há os que nada tem, ou quase 
nada possuem, pela desgraça de si mesmos, já que, geralmente, 
são Espíritos que voltaram ao solo da vida humana pela 
reencarnação não somente para riscar de suas almas os dramas que 
fizeram ascender em si mesmos a Lei do Retorno, mas, 
substancialmente, para que nos ensinassem a todos a forma ideal 
de sermos misericordiosos, que é pela Caridade.  

   Sentimos muito quando vemos uma criança chorando por falta de 
alimento ou pela carência de um pano que possa cobrir os seus 
corpos frientos, mas, a bem da verdade, somos tomados de 
profunda piedade quando passamos por pessoas que tem algo para 
oferecer a um sofredor e simplesmente vira o seu rosto com medo 
de se sentir constrangido pela imagem da miséria. 

   Que insensatez.  

   Para nós, os Espíritos libertos do corpo (mesmo que 
temporariamente pelo sono fisiológico) não há maior delícia do que 
a de poder socorrer e auxiliar, seja a quem for, encarnado ou 
desencarnado, operando por força de nossa pequenina boa vontade 
a migalha do nosso amor. 

 

Elizabeth d´Espérance (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 27 de dezembro de 2016) 
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MENSAGEM # 3 

   Quem se recorda do que falamos em nosso Livro # 4, 

“CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – A Revelação do Amor”, quando em 
nosso capítulo inicial fizemos um destaque ao capítulo 9, de “NO 
MUNDO MAIOR”, de André Luiz (Chico Xavier), procurando fazer 
uma analogia entre as tarefas psicográficas de nosso médium 
Vivaldo e as ocorrências que ai, neste episódio romanceado por 
André, já que o nosso interesse maior não era de aprofundarmos 
em detalhes de identidade dos Espíritos, mas acima de tudo no de 
ofertar aos nossos irmãos do solo terreno um quadro novo de labor 
mediúnico, visto que as Entidades Espirituais da Vida Maior que 
assinaram as mensagens por intermédio do nosso medianeiro, 
eram, e o são, merecedoras da mais venerável consideração por 
parte de todos, embora as ocorrências da vida mediúnica do nosso 
Vivaldo sejam um capítulo a parte nesse contexto de pura 
Espiritualidade, pois que além de serem inúmeras são também 
profundamente inusitadas, particularmente as de caráter físico, 
pois não podemos desconsiderar que um ser humano que se 
defronte diante de um prato carregado de alimento que não 
quer se acabar, mesmo sendo avidamente utilizado por ele, 
somente pelo fato dessa pessoa estar com muita fome e sem 
dinheiro para comprar mais comida, é algo de surpreendente, não 
necessariamente pelo merecimento do sujeito em questão, mas, 
sem duvida, pelo maravilhoso gesto de compaixão por parte dos 
Seres Invisíveis que viram ali, nele, uma excelente oportunidade de 
se fazer o Bem, assim como na multiplicação dos pães e dos 
peixes por Nosso Senhor Jesus Cristo. 

   Mas por qual motivo estaríamos evocando do nosso particular 
passado literário tal ocorrência de valor evangélico incalculável? 

   Exatamente pelo fato de estarmos transitando pela gloriosa época 
do Natal de Jesus, onde vemos pessoas de alto poder aquisitivo, e 
muitas vezes nem tanto, se entreter de maneira febril em compras 
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de jóias, de roupas, de carros, ou de variedades para o próprio lar, 
porém sem que esteja se sensibilizando com a desgraça das 
pessoas que, de uma maneira ou de outra, estão vivendo a mais 
estreita ligação com a miséria, ou quase isso. 

 

Em determinado momento da transmissão dessa mensagem pelo glorioso 
Espírito de Elizabeth d´Espérance, a percebi bafejando-me magneticamente 

o corpo físico (lado do ombro direito) com maravilhosas substâncias 
fluídico-aromáticas de rosas rosa. 

   Se não somos contra a riqueza amealhada pelo estudo e pelo 
trabalho decorrente desse estudo, ou pelo serviço rigoroso que lhe 
oferte boa paga, por outro lado não podemos compreender uma 
alma que, ao somar tanta riqueza ao próprio bolso, ou bolsa, possa 
se esquecer de agradecer a Deus, não apenas pela pompa da de 
palavra fria de agradecimento e louvor, mas, indiscutivelmente, pela 
ação generosa e sem detença em auxilio aos que nada possuem, ou 
muito pouco possuem, que sempre se encontram na 
expectativa de nossa real generosidade.  
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   Se os sublimes Espíritos do Céu varam regiões imensas e obscuras 
do Invisível terreno somente para encher um parto de comida 
de quem tem fome, por que nós outros, seres miseráveis em 
moral, mas vivamente carregados de moedas, por meio de uma 
ação caridosa não podemos dispor de alguns passos para que 
possamos enriquecer de alegria e paz a vida de alguém que sofre? 

   Não importa o lugar. 

   Que seja a qualquer hora do dia ou da noite. 

   O mais importante é que façamos o bem, hoje, amanhã e sempre. 

 

E o mais nos será dado por acréscimo da Misericórdia de Deus. 

 

Elizabeth d´Espérance (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 27 de dezembro de 2016) 
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MENSAGEM # 4 
   02 - Aceitar-nos por parte da família universal de Deus, na mesma moradia terrestre, moradia que 

permanece integrada no Plano Cósmico, à maneira de um conjunto residencial, renteando com inúmeros 
outros na Criação Divina. 

Pelo Espírito Bezerra de Menezes. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. 
Livro: União em Jesus. Lição nº 03. Página 27. ITENS DA FRATERNIDADE EM JESUS, 

Mensagem recebida em Uberaba, em 16 de agosto de 1983. 

   Estamos transitando por um momento muito delicado em 

nossas vidas terrenas, pois de um lado ao outro da vida planetária 
vamos observando, em completo aturdimento, o quando a 
criatura humana vem se entregando ao império de Mamon, quase 
completamente esquecida de que a Vida pertence ao Deus de 
Bondade, que a nos doou como forma de aprendizado e elevação 
para Ele, quando, ao invés de estarmos lutando a favor da Justiça, 
do Amor, e da Caridade, não estamos fazendo outra coisa senão 
nos unir, e cada vez mais, aos interesses rastejantes da discórdia, 
da corrupção, e da maldade, seja em família, entre os agregados, 
ou na própria sociedade em que vivemos, já que não há um palmo 
de terra sobre a Terra dos mortais que não esteja em litígio social, 
todos infantilmente crendo-se possuidores de alguma coisa que, de 
certo mesmo, lhes escapa totalmente à posse, pois que tudo vem 
de Deus e tudo há de voltar para Ele assim que Ele decidir, 
estejamos encarnados ou em vias de desencarnar, pois à beira do 
túmulo, ou já dentro dele, de nada irá nos valer tanta usura e tanto 
egoísmo!... 

   Quando vemos irmãos lutando contra irmãos, de uma mesma 
família consangüínea, se entrincheirando uns contra os outros pelo 
terrível desejo de possuir mais do que o outro, ou mesmo levar 
alguma vantagem sobre os demais, ficamos dolorosamente 
apiedados, pois não vemos como isso poderá terminar diante de um 
inferno tão tenebroso que vai sendo construído por pessoas que, a 
rigor, somente deveriam estar pensando no Céu, visto que numa 
idade humana em que vivemos não deveria mais ter ninguém 
achando que após a perda do corpo perecível, pelo fenômeno 
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natural da morte, somente haveremos de encontrar o nada, dando 
azo para que possamos cometer todas as loucuras e insanidades por 
aqui sem que, amanhã, ou logo daqui a alguns minutos, só Deus 
sabe, tenhamos que estar diante da nossa consciência e termos de 
pagar por todos os nossos loucos atos contra a Lei de Deus, a 
vomitar por todos os nossos poros espirituais cada gota de horror e 
cada fagulha de sombra que tenhamos ofertado não somente aos 
nossos contendores familiares e agregados, mas à nossa família 
universal inteira, já que a Vida se estabelece por força de um 
ecossistema perfeito de união eterna com Deus, o Nosso Pai 
Celestial. 

   

   Não somos de natureza derrotista, pelo contrário, me considero 
um Espírito carregado de esperança, entretanto precisamos estar 
cientes de que o momento continua sendo de crise, e de muita 
crise mesmo, automaticamente evocando novamente o nosso texto 
de apresentação no Livro # 4, “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – A 
Revelação do Amor”, quando lá traz tivemos a lucida inspiração de 
alertar aos nossos amados leitores e crentes de Espiritismo que a 
vida humana estava sendo acometida por uma espécie de loucura 
generalizada, com a nossa sincera intenção de por um freio 
romantico no coração tão atormentado de sombras dos que 
haveriam de nos ler, ou não (a mente saudável emite vibrações de 
paz e conforto por meio de elementos psiquicos sublimados aonde 
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haja um coração carente e desejoso de conforto e paz!), sempre na 
busca insessante de uma paz possível de se realizar, desde hoje, 
sim, pois como bem nos orienta Allan Kardec, em “O LIVRO DOS 
ESPÍRITOS”, para uma boa ação de nossa parte não precisamos 
senão de boa vontade, pois quando há resistencia contra o mal todo 
o bem será sempre possível. 

   Por isso estamos de volta, mesmo que dentro desse atormentado 
mundo terreno, procurando semear uma gota de alegria saudável e 
uma calida instrução de amor a todos os que estiverem desejossos 
de aprender pelas luminosas paginas do Espiritismo-Evangélico, 
fazendo com que qualquer pessoa bem intencionada possa se unir 
ao nosso humilde grupo de Servos de Jesus, não como pessoas 
perfeitas e/ou santificadas, mas como criaturas devotadas ao bem e 
entregues ao amor, pelo romantismo, pela caridade, e pelos laços 
de familia humana, fortalecendo a nossa ligação com o mais Alto, e 
nos arrojando Universo a dentro de outros incontáveis Universos 
Paralelos e Eternos, na Vida Com Deus. 

 

   Elizabeth d´Espérance (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 28 de dezembro de 2016) 
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   Nota do médium: Algo bastante interessante e que cremos seja de 
relevância mencionar, senão para os estudiosos da mediunidade, por 
falta de elementos materiais que possamos comprovar, mas pelo 
menos aos companheiros que são médiuns e já lidam com esse 
esforço há algum tempo, ou mesmo aos iniciantes, é que somente 
encontramos a mensagem em epigrafe, aqui, assinada pelo Dr. Bezerra 
de Menezes, por Chico Xavier, alguns minutos após eu ter psicografado a 
mensagem acima de nossa querida Alma Gêmea, d´Espérance, o que me 
deixou particularmente muito feliz e impressionando de como ela, mesmo 
estando encarnada, se mantém integralmente conectada com os 
ensinamentos dos Espíritos Superiores do Espiritismo, o que me deixou 
também um tanto desconcertado, pois, na minha ignorância, pensava eu 
que ela, a doce e disciplinada Esperança, havia exagerado em sua carta 
mediúnica, em suas palavras de total desprendimento dos interesses 
terrenos, mesmo ao ponto de entregar o nosso necessário, quando 
sabemos que precisamos do necessário para a nossa sobrevivência na 
Terra. 

 

   Quando, de repente, o nosso querido guia espiritual, Chico Xavier, 
apareceu-me sorrindo palidamente nos orientando que poderíamos fazer 
uma breve observação em seu texto, em forma de nota, entretanto me 
deixando livre para recordar de que essas Entidades muito elevadas são 
verdadeiras pérolas de luz, que são capazes de se entregar em 
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martírio, onde quer que seja, pela promoção da paz e pela 
exemplificação do total desprendimento em nome de Nosso Senhor Jesus 
Cristo. 

   É claro que, segundo a orientação lúcida de Allan Kardec, e o 
pensamento luminoso de d´Espérance, em qualquer situação que 
venhamos a passar sobre a face do mundo, precisaremos pesar os prós e 
os contras para cada uma de nossas ações, verificando, a partir daí, qual 
de nossas atitudes mais se adéqua aos desejos do Senhor, muito 
antes dos nossos, pois não podemos perder de vistas que na maioria das 
vezes, diante de conflitos familiares e ou quaisquer outros embates 
passionais ou de interesses econômicos, estamos tentando mesmo é tirar 
alguma vantagem em nosso próprio benefício e não no das outras 
pessoas, muitas vezes com mais razões e mais carências que nós 
mesmos. 

   Por isso, sempre vale ter bom senso e a tranqüilidade necessárias para 
que não venhamos a cometer mais pecados do que os que já temos 
cometido no decorrer de nossas incontáveis existências materiais, e 
mesmo espirituais. 

 

   Se fizermos isto, da maneira como Jesus tem nos ensinado pela sua 
Boa Nova de Paz e Amor, por meio do Espiritismo, é certo que já 
poderemos começar a nos considerar seus discípulos, mesmo que, de 
certa maneira, caindo e levantando em determinados pontos da nossa 
jornada para o mais Alto. 
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MENSAGEM # 4 

   Este é um momento em que devemos trazer a alegria em nossos 

corações, não apenas pelo fato muito justo de estarmos com saúde, 
paz, e esperança numa vida melhor para nós e para aqueles que 
nos compartilham a experiência humana pela consangüinidade, 
mas pela condição que termos de fazer o bem indispensável 
a toda a nossa família humana, independentemente de que 
essas criaturas, nossas irmãs em Nosso Cristo, vivam em nossa rua, 
em nossa cidade, ou em nosso país, como em qualquer outra parte 
do nosso querido Planeta Terra, disponibilizando tudo de bom e de 
bem que temos dentro de nossos corações em benefício dessa 
assembléia divina constituída de seres espirituais distintos, mas 
substancialmente irmanados no mesmo ideal de crescimento e 
evolução perene para Deus, Nosso Pai Eterno. 

   Meus queridos! Não há como entender uma vida feliz e pacificada 
para nós mesmos sem que nos preocupemos, essencialmente, em 
fazer com que a vida das demais pessoas tenham, também, essa 
graça e essa beleza fundamental de paz e felicidade que tanto nos 
agrada, mas que, infelizmente, temos feito tão pouco por merecê-la, 
não por vontade do Senhor, mas por que ainda teimamos em não 
Lhe aceitar a grandiosa paternidade dessa maneira, numa perfeita 
comunhão de responsabilidades de uns para com os 
outros... 

   É verdade que, um tanto aqui e outro tanto ali, temos procurado 
fazer alguma coisa em beneficio do próximo, porém, meus filhos, 
ainda tem sido muito pouco, pouquíssimo mesmo, o que 
relativamente temos produzido de bondade e de solidariedade, pois 
que, na maioria das vezes, o que temos ofertando aos mais 
carentes que nós mesmos são sobras:  

   Sobras disso e sobras daquilo. 

   Por que não nos atrevermos a dar do nosso necessário? 
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   Será que isso doeria muito em nós? 

   Será que isso nos oneraria demais? 

   À bem da verdade, temos sido muito ingratos para com a 
Economia Divina, que tem nos dado tanto quando tão pouco 
temos retribuído aos sagrados cofres da Caridade... 

 

Chico Xavier e a Caridade 

   Esta, sim, é uma palavra fundamental e que deveria estar sempre 
presente em nossa boca, não somente para que a divulgássemos 
entre os que vivem na riqueza e na mordomia do mundo, mas, 
acima de tudo, para que não nos esquecêssemos de que ela deve 
fazer parte de nossa vida mental, buscando agir com a mesma 
meridiana intenção que a pronunciamos. 

   Jovens, crianças, idosos, pessoas maduras, seja como for, de 
qualquer crença do mundo, de qualquer classe social, não há como 
não ter condições de executar um gesto bendito e benfazejo de 
Caridade. 

   Mas que não fiquemos somente na Caridade Moral, façamos 
urgentemente a Caridade Material, pois o que não falta no 
mundo terreno são pessoas necessitadas de quase tudo: pão, 
alimento, remédio, roupa, utensílios, “livros”, vestuário, enfim de 
todo tipo de coisas que faz parte da vida humana... 
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   Se houver boa vontade em nós é certo que não nos faltará cliente 
algum que esteja necessitando de cada uma dessas coisas, ou em 
parte delas, todos pedindo a Deus por nós, e certos de que nos 
encontrarão, ainda hoje, retribuindo bens com luz. 

   Vamos, queridos e queridas. 

   Avante. 

 

   A Terra nos aguarda o serviço incomensurável da Boa Vontade. 

   Caridade. 

   Esta é a nossa rota para o mais Alto. 

 

   Elizabeth d´Espérance (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 29 de dezembro de 2016) 

 

 



     Livro # 27: “EM NOME DE ALLAN KARDEC” – Espírito D´Espérance/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
63 

Ed. e-book: 
2017 

MENSAGEM # 5                                    
Em Nome de Allan Kardec:  

   Mãe de Luz! 

Por que ainda teimamos tanto em seguir-te o exemplo? 

Por que diante das tremendas arremetidas das sombras, ao invés de 
procurar glorificar a vida pelos teus misericordiosos passos, só 
temos mesmo é feito novos e novos conchavos com os agentes 

infernais que só desejam de nós a nossa loucura e o arrasamento 
dos nossos corações?!... 

 

Mãe Amantíssima, quando, finalmente, estaremos livres de todo o 
mal, assim como o Teu Filho Glorioso nos recomendou ao Pai 

Celestial em sua oração dominical? 
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Será, Mãe Bondosa, que ainda teremos de passar por mil 
reencarnações diferentes, e outras tantas milhares de agruras, para 
que possamos definitivamente compreender e aceitar que: FORA 
DO AMOR NÃO HÁ SALVAÇÃO ALGUMA PARA NÓS, filhos 
ingratos do Deus de Bondade e Misericórdia, que tanto tem nos 

ofertado em limalhas de dor, a abençoada dor, para que 
possamos nos retratar com as faltas cometidas pela experiência 

bendita do testemunho?!... 

Por isso, Mãe, rogo aqui, mais uma vez, por todos aqueles que, 
mais do que eu mesma, vem sofrendo e servindo, vem chorando e 
agindo, vem gemendo e caminhando, mas que absolutamente 

não se esquecem de que, antes de tudo, precisam se recolher na fé: 

Em Deus. 

Em Jesus. 

Na Senhora. 

Em si mesmos. 

E muita fé no próximo...  

Pois sem que estejamos munidos desse manancial glorioso de 
esperança na Vida, não há como vencer o terrível e temeroso 

inimigo que são: o desanimo e o desalento. 
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Portanto, Mãe de Jesus, socorre-nos na hora extrema do 
testemunho, da falta, mas também não nos esquece no momento 
em que estamos vencendo, passo a passo, o monte das provas e 
das expiações, já que tu, Mãe, sabes muito bem o quanto é difícil 

trilhar pelo mundo carregando aos próprios ombros uma cruz 
imensa de dores. 

Que nesse ano que surge para nós, possamos ainda mais glorificar-
lhe a grandeza e a bondade, confiantes que não somente o Pai e o 
Filho haverão de cuidar de nossas vidas, mas que a Senhora, Mãe 
da Beleza Espiritual, estará conosco a cada minuto do dia, na 
manhã, na tarde ou na noite, nos velando, nos protegendo, e nos 

ensinando a sermos irmãos, verdadeiramente irmãos! 

 

   Elizabeth d´Espérance (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 30 de dezembro de 2016) 
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   Maria, Mãe de Jesus: O Retrato de Maria, que publicamos logo 
acima da assinatura da mensagem, foi ditado pelo Espírito Emmanuel, 
através do Médium Francisco Cândido Xavier ao fotógrafo Vicente 
Avela. O trabalho foi realizado em 20 encontros, entre os meados de 
1983, passando por retoques sucessivos, até se aproximar ao máximo da 
descrição de Emmanuel.  

   Nota do médium: Como sabemos em nossa Doutrina Espírita, por 
meio de “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, quanto na obra de 
Humberto de Campos, por Chico Xavier (pela Editora da FEB), Jesus 
encontrou dificuldades para convencer aos seus pais, particularmente a 
Maria, sua mãe querida, de sua gloriosa e divina tarefa como o Messias 
de Deus, entretanto, com essa mensagem que acabei de receber 
profundamente alegre e emocionado, verificamos o quanto que 
precisamos reverenciar as virtudes de nossas mães, da Terra ou as do 
Céu, pois que somente elas e Deus sabem o que sentem dentro de seus 
maravilhosos corações diante da tarefa grandiosa: de dar a vida, 
alimentar, vestir e educar-nos, mesmo que em muitas circunstancias 
estejam sem saber ao certo como tratar de nossas pequeninas, ou 
grandes tarefas, a frente do mundo que, também, nos acolhe como um 
grande seio maternal. 
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Experiências científicas sobre a mediunidade 

   Durante sua vida, Mme. d'Espérance teve sua mediunidade estudada 
por diferentes pesquisadores. O Dr. William Oxley conseguiu cultivar por 
três meses uma planta materializada pela médium, que permaneceu 
durante esse tempo dentro de uma estufa. Outros estudos foram 
realizados por Alexander Aksakof e pelo prof. Butlerof, catedrático de 
Química da Universidade de São Petersburgo, todos obtendo resultados 
satisfatórios de acordo com suas intenções.[2] 

Notas 

2 Ir para cima↑ LUCENA, Antônio de Souza e GODOY, Paulo 
Alves. Personagens do Espiritismo (Do Brasil e de Outras Terras). 2ª 
ed., São Paulo: Edições FEESP, 1997. Pág. 61. 

Texto acessado pelo médium Vivaldo P. S. Filho em 30/12/2016: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_d'Esp%C3%A9rance  

   Nota do médium: Novas descobertas biográficas na Inglaterra sobre 
D´Espérance foram adicionadas em nosso Livro # 19: “UM NOVO 
AMANHECER”, por André Luiz. 
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SEGUNDA PARTE 

As mensagens 
 

dos Espíritos Superiores 
__________ 

 

  

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). 

   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, Brasil, já que todo o 
projeto de Revelações Espirituais em torno de suas Vidas Sucessivas, e de outras 
tantas pessoas do seu conhecimento, ou não, invariavelmente, por força mesmo da 
natureza totalmente transcendental do projeto inicial, estarem anexados ao número 
nove (9), referente ao mês (9) de setembro do ano de 2012, quando o nosso 
pupilo mediúnico concluiu o livro “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, já debatido 
nas demais obras de sua lavra psicográfica, 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: Atualizado por Santa Brígida da Suécia. 
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Elizabeth Taylor____________ 

 

Elizabeth Rosemond Taylor, DBE (Hampstead, 27 de fevereiro de 1932 —
 Los Angeles, 23 de março de 2011), foi uma premiada atriz anglo-

americana nascida na Inglaterra.                 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_Taylor  
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MENSAGEM # 6 

 

 

    Mais do que riqueza, paz. 

   - Mais do que conforto, igualdade de oportunidade. 

   - Mais do que alimento, luz. 

   - Mais do que ousadia, confiança. 

   - Mais do que facilidades, serviço. 

   - Mais do que amealhar, sempre e sempre a Caridade. 

   Meus irmãos da Terra, não vemos o mundo pelos olhos dos seres 
encarnados nela, mas por um ângulo completamente oposto, 
pois enquanto vocês a vislumbram por meio de uma ação quase 
mecânica da paixão, embora estejam até certo ponto corretos, pois 
que sem esse ingrediente natural do Amor, que é a paixão,  tudo 
fica sem doce ou sem sal, nós, os seus Amigos da Vida Maior, a 
tratamos como se fosse uma delicada rosa, sempre necessitada de 
ser regada por meio de uma ação proposital, quando o coração 
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impulsiona a alma já carregada dos implementos psíquicos do 
campo mental de cada criatura. 

   Não, absolutamente que não estamos afirmando que o cérebro 
(espiritual) merece de nós mais atenção do que o coração 
(espiritual), como seres substancialmente românticos que 
somos, mas que, segundo podemos deduzir, vem sendo tratado 
como se fosse uma lata de lixo qualquer onde qualquer pessoa 
possa ai jogar os seus detritos... 

   Vemos a vida planetária como uma grande oferta de Deus para 
que busquemos nos elevar à condição de Seres verdadeiramente 
espirituais, não somente amando, mas também nos instruindo, mas 
como acabamos de afirmar, um coração amoroso e gentil, generoso 
e amigo, aos olhos do Criador, sempre estará em vantagem diante 
dos que pensam, meditam, e até mesmo executam. 

   A nossa existência está fundamentada na delicadeza, na 
tolerância, na compreensão, e, necessariamente, no 
desprendimento. 

   Esta, sim, é a palavra chave para a libertação total de nossos 
Espíritos das correntes amargas do materialismo. 

   Somos livres para voar. 

   Alcemos nossas asas na direção do Infinito. 

   E apontemos o nosso olhar para o coração de Jesus, pois que Ele 
é o nosso Caminho, a nossa Verdade, e a nossa Vida. 

 

   Elizabeth Taylor (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 30 de dezembro de 2016) 

   Nota do médium: Para os tecnocratas do Espiritualismo, e mesmo do 
Espiritismo, poderá parecer que a nossa querida benfeitora Liz Taylor 
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esteja cometendo alguma heresia doutrinaria quando dá maior 
importância ao coração (sentimento) do que ao cérebro, já que muitos 
de nós, mais afeiçoados ao estudo do que à caridade, sempre haveremos 
de dar mais importância à cultura do que à sensibilidade, ao intelecto do 
que à ternura, geralmente confundidos com as anotações do 
incomparável André Luiz, quando põe a sede do pensamento (ou do 
Espírito): no cérebro, na glândula pineal, ou o centro da mediunidade, 
enquanto que Allan Kardec muito bem nos orientou de que as sensações 
dos Espíritos não estão circunscritas numa especifica área do corpo 
espiritual, e quando falamos em sensações que se entenda, também, 
todo e qualquer tipo de sentimento e circunvoluções mento-cerebrais. 

   

   Fica-nos fácil de entender isso, essa aparente contradição, no que diz 
respeito a dar mais consideração ao cérebro (pensamento) do que ao 
coração (sentimento), ou vise e versa, quando encaramos as coisas de 
uma maneira quadridimensional, ou acima disso, ou seja, fora da 
nossa realidade tridimensional, ai sim, vislumbrando o ser espiritual, 
encarnado e desencarnado, como um conjunto de implementos 
transcendais sem definição adequada em nossa atual vida material, a não 
ser por meio da literatura especializada que foca a sua atenção no estudo 
do perispírito (que é o corpo espiritual na definição de Allan Kardec.), à 
exemplo das obras do querido companheiro Prof. Dr. Hernani G. 
Andrade, que inclusive vem nos auxiliando na tarefa da mediunidade. 
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   Segundo o Espírito do Dr. Hernani: “Os órgãos da fisiologia dos 
Seres mais elevados moralmente, muito difíceis de serem definidos 
por mera especulação tridimensional, vão se ajustando 
fisiologicamente ou quimicamente de acordo ao ambiente que são 
levados a viver, por momentos, ou por tempo mais ou menos longo 
pela encarnação no Planeta.  

   Nem Kardec exagerou e nem o querido André Luiz se equivocou, 
visto que isso tudo faz parte da experiência multidimensional e 
multidisciplinar das Reencarnações Universais.  

 

  De certo mesmo, dentro no natural esquema de evolução 
espiritual, é centrarmos a nossa atenção no ideal do Evangelho de 
Jesus Cristo, não nos escapando a proposta primordial do Espírito 
da Verdade, no: “Amai-vos e Instruí-vos.”. 

  Com isso, ou dessa maneira, estaremos assegurando para a vida 
inteira a nossa sanidade mental e, absolutamente, a nossa saúde 
emotiva. 

   O mais é conversa pra encher o tempo.” 
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Mussum________________ 

 

   Antônio Carlos Bernardes Gomes, mais conhecido como Mussum (Rio de 
Janeiro, 7 de abril de 1941 — São Paulo, 29 de julho de 1994) foi 
um músico, humorista e ator brasileiro. 
   Na indústria musical, integrou o grupo de samba Os Originais do 
Samba. Como humorista, fez parte do célebre grupo Os Trapalhões. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mussum  
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MENSAGEM # 7 

 

 

    Essa é uma época excelente para falarmos de Santidade. 

  Todos nós quando encarnados, de uma maneira ou de outra, 
estamos sempre procurando salientar a vida dos santos, seja os da 
Igreja de Roma ou os de qualquer outra denominação religiosa, 
mesmo quando sabemos que são pessoas totalmente desvinculadas 
de crença formal, mas que são criaturas ligadas à cultura das artes 
ou das ciências, e por isso mesmo é que, geralmente, acabamos por 
nos confundir com alguns deles... 

   Seria isto uma piada ou alguma coisa verídica? 

   Então, formalmente nunca deixamos escapar isso para as pessoas 
mais esclarecidas que nós, ou, particularmente, para aquelas que 
possuem melhores condições econômicas que a gente, entretanto, 
para os que vivem à margem de tudo isso, os que no nosso modo 
acanhado de ver são criaturas inferiores, acabamos por crivar-lhes o 
Espírito com o que existe de pior em nós mesmos, fazendo com que 
se sintam ainda mais miseráveis do que já são, ou já estão, pois eu 
mesmo, por enquanto, não posso compreender como pessoas tão 
maltratadas pela vida podem ser felizes... – o pior de tudo, ou o 
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melhor de tudo isso, sei lá, é que muitas dessas pessoas, apesar de 
dos seus sofrimentos, vivem sorrindo, cantando, e agradecendo a 
Deus pelas migalhas que possuem. 

   Pois bem, dentro desse contexto surreal vamos encontrando aqui 
e ali determinadas pessoas (e olha que não são poucas!) que 
praticamente passam a existência inteira de nariz empinado para 
todos, ou quase todos (como frisamos mais acima!), na louca 
tentativa de se acreditarem, e fazerem as demais pessoas 
acreditarem, que realmente “são alguma coisa”... 

   Meus filhos, cá pra nós, Do Lado de Cá da Vida, nada mais 
passamos a compreender que: 

   - Nada somos. 

   - Nada fizemos. 

   - Nada sabemos. 

   E que absolutamente nada temos a oferecer, pois que tudo 
pertence ao Supremo Doador da Vida, que é Deus. 

    Se há realmente alguma riqueza, toda ela é Espiritual, embora, 
por enquanto, não temos como viver e pensar sem materialidade. 
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   Um grande benfeitor da Vida Maior já disse por meio de um de 
vossos grandes médiuns: ”Se Deus é matéria, deve ser, pelo menos, 
Matéria Prima.” 

   A cada momento de nossa larga experiência da Vida Espiritual só 
temos tempo mesmo para verificar os ponteiros do relógio, 
para saber qual o nosso próximo serviço a ser realizado, e o nosso 
próximo local de estudo e aprendizado. 

   Nem pensem em moleza após a morte fisiológica. (Risos). 

   Férias, de verdade, só para os que souberam aproveitar o tempo 
por ai numa vida material quase santificada em beneficio dos que 
realmente mereciam – isso nós estamos enfatizando como um alerta 
generoso, pois a maioria dos crentes daí, espíritas ou não, nada 
mais sabem fazer do que selecionar “a melhor parte dos seus 
tesouros” para quem nada fez por merecer, numa dicotomia entre a 
santidade e a leviandade. 

   Por isso, mãos a obra, e Caridade sempre. 

 

   Antonio Carlos (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 30 de dezembro de 2016) 
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   Nota do médium: Segundo pudemos observar pela nossa 
clarividência (visão à distância), o nosso querido Mussum atualmente está 
residindo em Esfera Espiritual logo acima de Nosso Lar, na sua mesma 
região geográfica da cidade do Rio de Janeiro, como sabemos na 9ª. 
Esfera Espiritual da Terra (Arte em geral ou Cultural e Ciência), uma 
Cidade do Espaço verdadeiramente bela e cheia de atrativos futuristas 
com belíssimas construções em forma de pontiagudas torres em sua 
periferia, servindo como base de proteção e de outros serviços de 
comunicação, tanto para cima como para baixo de sua dimensão oval. 
Certamente, por isso mesmo que passamos a compreender o seu 
pensamento em torno da materialidade na Vida Espírita, pois apesar das 
construções maravilhosas de sua zona espiritual superior serem 
constituídas por substancias profundamente delicadas e rarefeitas, para 
eles, que vivem lá, tudo se apresenta na mais perfeita materialidade, 
embora sublime aos nossos olhos e sentidos físicos. 

 

   Segundo esse grande Amigo Mussum, humorista da Vida Mais Alta, 
esta sua Cidade Espiritual trata-se da “Colônia Nosso Lar” em regiões 
mais altas da nossa vida planetária. Segundo ele, a sua forma ovóide lhe 
permite uma ação protetora mais adequada à estrutura áurica dos corpos 
energéticos dos seus habitantes, ricos em proteína D, entrando ai 
também em jogo as forças geométricas da Natureza. 
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Hedy Lamarr____________ 

  

   Hedy Lamarr, nome artístico de Hedwig Eva Maria Kiesler, (Viena, 9 de 
novembro de 1914 — Altamonte Springs, 19 de janeiro de 2000) foi 
uma atriz e inventora austríaca radicada nos Estados Unidos. A sua mais significativa 
contribuição tecnológica deu-se durante a Segunda Guerra Mundial, tendo sido a sua co-
invenção, juntamente com o compositor George Antheil, de um sistema de comunicações 
para as Forças Armadas dos Estados Unidos que serviu de base para a atual telefonia 
celular.                                                                                              

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hedy_Lamarr 
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MENSAGEM # 8 

 

Cartaz do filme Comrade X (1940), com Clark Gable & Hedy Lamarr. 

_______________________ 

    Quem é que anda espalhando por ai essa história absurda de que 

nós, os Espíritos desencarnados, não fazemos sexo, ou pelo menos 
não fazemos sexo como vocês que estão temporariamente 
reencarnados? 

   Meus filhos! Esse conto do vigário, acho eu, só pode fazer morada 
mesmo na cabecinha atrasada dos carolas do mundo, sejam as do 
Espiritismo ou das demais religiões do mundo carnal que, antes de 
mais nada, deveriam mesmo era tomar um bando de sal grosso 
para afastar tanto encosto que, via de regra, só quer mesmo é 
atrapalhar a vida de quem desejar ser livre: 

   - Das amarras do dogmatismo. 
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   - Das teias inquisição. 

   - Dos duelos infrutíferos de idéias. 

   - Das competições de cultura. 

   - E das artimanhas do sectarismo, seja religioso, cientifico ou 
filosófico. 

   Precisamos nos libertar de todo o mal, assim como nos 
recomendou o incomparável Mestre Galileu, sabiamente prevendo 
que os seus maiores inimigos estariam entre os seus seguidores... 

   Por isso, enquanto espíritas e partidários da Evolução Universal, 
não podemos aceitar essa idéia de um Mundo Espírita sem a 
deliciosa ferramenta do Sexo, sim, sexo com “s” maiúsculo, já que, 
do lado de cá da vida, tudo se manifesta por formas múltiplas de 
pura Sexualidade. 

   Não vemos pecado algum em um homem ou uma mulher pensar 
ou sonhar que está fazendo sexo com algum “desconhecido”, 
quando, em verdade, esse desconhecido, ou essa desconhecida, 
poderá muito bem ser a sua cara-metade que ficou na Vida de 
Além-Túmulo aguardando ansiosamente pelo grande reencontro, 
quando não uma simples Alma bendita que, de alguma sorte, deseja 
lhe trazer um consolo amigo de Mais Alto, não apenas lhe 
fortalecendo o caráter pelos ensinamentos morais que lhes 
ministram, mas, também, lhes patrocinado cariciosamente o vigor 
das próprias células cerebrais que, de uma maneira ou de outra, 
pulsa entre a linha divisória do Amor e do Sentimento, do Carinho e 
da Afetividade, dessa forma contribuindo pela causa da elevação 
dos seres vivos da Terra por meio das energias que não sabemos ao 
certo se são físicas ou plenamente espirituais, a não ser quando 
estão representadas pela cônica do AMOR, e pelo desejo ardente 
da paixão, num romantismo somente visto nas novelas literárias do 
século 18 e 19. 

   Abstração feita das pessoas que já encontraram ainda na Terra, 
embora seja rara essa situação, as belas almas de suas almas!... 
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   Não sou dada a saudosismos, entretanto é necessário que 
façamos uma conexão entre o nosso passado, o nosso presente, 
e o nosso futuro, para que possamos entender melhor como 
funcionam essas manifestações da Alma Imortal, pois que na Vida 
Espiritual, de uma maneira geral, temos sob os nossos pés a terra 
que haverá de nos devorar as carnes, quanto o Céu maravilhoso 
que nos acolherá em seu seio, em algum mundo transitório, pois 
que perpétuo temos somente Deus e, quem sabe, suas Criaturas, 
pois que a Reencarnação estará sempre a nos aguardar os 
anseios de Evolução, quando já sabemos que podemos evoluir tanto 
para frente quando para trás, para cima quanto para baixo, num ato 
continuo de Retorno à Casa Paternal. 

   Hedy Lamarr (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 01 de janeiro de 2017) 
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   Nota do médium: De mim mesmo, só posso afirmar que seu Espírito 
é apaixonante, cheio de graça e beleza espiritual, vivo e ágil, dando-me a 
impressão de estar me defrontando com uma maravilhosa mulher com 
profunda sabedoria intelectual e tenacidade moral, embora traga em sua 
personalidade um atraente e delicado fascínio para o romantismo. 

 

   A querida Hedy teve o cuidado de me ministrar algumas ocorrências da 
Sexualidade Transcendetal entre um homem-matéria e uma mulher-
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Espírito, quando me esclareceu que todos os seres da Terra estão 
subordinados aos desejos do Céu, particularmente no campo muito 
delicado e generoso do sexo, nos mostrando, quase que materializada 
em nosso plano de ação terreno, como a ereção masculina pode ser 
produzida/interrompida pelos Agentes Espirituais da Luz, no caso de 
merecimento por parte do encarnado, e isso deve ser considerado 
também no trato deles com as mulheres, visto que, por vontade de Deus, 
o Homem, quanto a Mulher, pode ou não se tornar uma pessoa viril 
numa ou noutra encarnação, quando poderá experimentar ou não a 
plenitude de suas qualidades femininas e/ou masculinas. É claro que 
devemos considerar, também, os casos de obsessão que poderá levar o 
sujeito encarnado, quanto desencarnado, a uma série de conflitos 
psicológicos e hormonais nesta área, fazendo com que determinadas 
tarefas sejam ou não realizadas, levando em conta a força de vontade de 
cada um em seguir ou não o seu programa reencarnatório pré-
estabelecido antes da encarnação. 

   

   Dentro desse mesmo contexto, o da ação e da reação sexual, os 
elementos psíquico-químicos da corrente áurica dos seres humano-
espirituais também são colocados a prova quando recordamos dos 
reflexos condicionados de Pavlov, onde entra a vontade e/ou a repetição. 
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Tony Curtis______________ 

  

(A imagem é de Roger Morre em 007). 

   Tony Curtis (nome artístico de Bernard Schwartz; Nova York, 3 de 
junho de 1925 — Las Vegas, 29 de setembro de 2010) foi um ator norte-
americano, popular desde as décadas de 1950 e 1960 por seu trabalho 
no cinema tendo participado de mais de cem filmes desde 1949.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tony_Curtis  
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MENSAGEM # 9 

 

Tony Curtis foi um dos maiores atores da época de ouro de Hollywood. 

_______________________ 

    Pegando o gancho evangélico da nossa querida amiga e irmã 

Hedy, vamos procurar meditar junto com os nossos crentes de 
Espiritismo, que geralmente tem uma cabeça mais arejada do que 
os das demais crenças do mundo material, isto, porque tivemos a 
felicidade de ter um grandioso pedagogo e cientista a frente dos 
serviços gloriosos de Codificação da Vida Espírita, pois não podemos 
também perder de vistas que ele, o grande Mestre das Almas, 
operou uma cirurgia profunda na vida mental de nossa Esfera 
terrena, em suas múltiplas dimensões, quando o vimos, além de 
rebuscar a natureza psicológica dos Espíritos desencarnados, ir a 
fundo na compreensão da Natureza Celestial, a exemplo dos 
seres Elementais quanto os dos de outros planetas, a exemplo de 
Júpiter, sempre tendo como base fundamental: AS DIVERSAS 
MORADAS DO NOSSO PAI CELESTIAL. 
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   A própria condição humana, em sua natureza psicológica 
diversificada, faz com que encaremos a vida no nosso Cosmos, ou 
muito além disto, de uma maneira toda particular, pois tudo nos 
leva a crer que o Homem, na sua múltipla e infinita capacidade de 
elevação, como Espírito de Deus, terá a sua frente sempre um 
incontável ciclo de vida extraterrestre que somente desaguará no 
Infinito... Por isso mesmo, como seres um tanto mais 
espiritualizados que somos, precisamos pensar as nossas 
comunidades sociais de uma maneira forçosamente multifacetária, 
com civilizações beirando à Eternidade, cada uma delas vivendo de 
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acordo a condição e o caráter de sua elevação moral, no dizer de 
Allan Kardec. 

   Por enquanto, quando somente estamos estudando pelas obras 
básicas do Espiritismo ou então pelos livros clássicos de nossa 
doutrina, com uma ou outra exceção, caímos no preconceito horrível 
de acreditarmos que tudo no Além gira em torno de nossos sabores, 
nem sempre doces, aliás, bastante amargos. 

   Então, de repente, nos deparamos com os livros de André Luiz, 
pela gloriosa mediunidade de Francisco Cândido Xavier, também 
bastante disseminados nos países do norte, nos ofertando deliciosas 
imagens do Umbral (risos), ou seja, impressionantes passagens do 
cotidiano espiritual numa Colônia (8ª. Esfera Espiritual) habitada, a 
rigor, por seres bem mais espiritualizados e mais educados do que 
os que fazem morada na Terra material (5ª. Esfera – Crosta 
terrestre). Porém, isso ainda não é suficiente, a não ser de uma 
maneira genérica, para que possamos ter uma compreensão em 
maiores minúcias sobre as incontáveis formas de vida que habitam 
o Globo terrestre como um todo, em suas dimensões e 
subdimensões, ainda no dizer de André Luiz.  

   Por que escolhemos a imagem do grande herói James Bond 
(007) para ilustrar o nosso modestíssimo capítulo, embora eu ainda 
esteja duramente aprendendo a ser modesto (risos soltos de 
Tony!)?!...  

   Exatamente pelo fato de afirmarmos que da mesma maneira que 
há nascimento (reencarnação) do lado de cá da Vida, há também 
morte, seja por meio de doenças, em forma de pragas e pestes, 
acidentes automobilísticos, aéreos, navais, etc., quanto por meio 
de agressões e crimes de todo o tipo... Aliás, quem anda 
sonhando morrendo, é bem certo que tal ocorrência esteja 
realmente acontecendo, senão em vias de acontecer (risos), mesmo 
do Lado de Cá, pois, como tem sido fartamente ofertado pela 
mediunidade do São Luis reencarnado, o nosso médium muito 
querido, as Transposições Reencarnatórias (quando um Espírito 
encarnado é retirado, ou desalojado, de seu corpo material em 



     Livro # 27: “EM NOME DE ALLAN KARDEC” – Espírito D´Espérance/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
89 

Ed. e-book: 
2017 

definitivo, ou temporariamente, passando a ser habitado, definitiva 
ou temporariamente, por outra Entidade, não se configurando a 
morte do corpo fisiológico), são uma realidade para nós hoje como 
haverão de ser para vocês em breves dias. 

  

   Os Mundos Espirituais ou Materiais, por assim dizer, se revestem 
de muitas novidades, pelo menos para os que ainda não 
conseguiram lhes devassar pela mediunidade mais ostensiva, que 
haverão de nos entreter no longo caminho de nossa Eterna 
Evolução para Deus. 

   Peçamos a Ele para que não venhamos a cair nas mãos, ou 
mesmo nos perigosos tentáculos, das verdadeiras feras assassinas 
que, geralmente, nos espreitam os pensamentos e os desejos desde 
quando ainda estamos na experiência carnal, socorrendo-nos a 
inferioridade pela luz do entendimento, da caridade, e do amor 
incondicional. 

   Feliz 2017 a todos os meus irmãos espíritas, ou antes, irmãos em 
Cristo Jesus. 

   Tony Curtis (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 01 de janeiro de 2017) 
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Frank Sinatra____________ 

 

    Francis Albert "Frank" Sinatra (Hoboken, 12 de dezembro de 1915 —
 Los Angeles, 14 de maio de 1998) foi um cantor, ator, e produtor americano, 
amplamente considerado um dos mais populares e influentes artistas musicais 
do século 20.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Frank_Sinatra  
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MENSAGEM # 10 

 

Frank Sinatra foi também conhecido como:                                                        
A Voz (The Voice) & Olhos Azuis (Blue Eyes) 

_______________________ 

    Quando parti da experiência material para a Vida Superior da 

Terra fui conduzindo numa linda carruagem de jóias preciosas, que 
partiam diretamente do coração amoroso e magnânimo de Nosso 
Senhor, como milhões de estrelas fulgurantes, embora 
delicadíssimas, a manterem a temperatura do meu corpo espiritual 
em níveis adequados para que eu pudesse chegar nas Regiões 
maravilhosas da Vida Celestial na mais tranqüila ordem, sem que eu 
pudesse perceber, nem que fosse por um único milésimo de 
segundo, qualquer estranha sensação de desconforto que, 
geralmente, acometem os seres humanos da Terra ao transitarem 
do portal da cova carnal para a Vida Espírita Deslumbrante... 
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   Isso ocorreu comigo, não pelo fato de eu ter sido um grande 
astro, uma personalidade atraente da vida artística do mundo, mas 
unicamente por eu ter conduzido as minhas preciosas jóias da 
Terra, em sua maior parte, na direção dos que mais careciam de 
auxilio, pois se eu dei muito em moeda, isto, na Economia de Deus, 
pois que na minha maneira de pensar dei pouco, e muito pouco 
mesmo, fiz muito mais pelo coração, já que na minha infantil 
maneira de pensar: nada mais justo do que servir sem esperar 
recompensa. 

   Infantil, sim, pois que os anjos são mais parecidos com as 
crianças do que com adultos, pois são ternos, são líricos, são 
formosos, são belos, são atraentes, são magnéticos, e são 
deliciosamente sinceros... 

 

   Não me levem a mal tocar no nome apaixonante de Jesus Cristo 
ao narrar a minha experiência na desencarnação, mas saibam vocês 
que por aqui, também, temos biógrafos e biografados, quanto as 
empolgantes autobiografias, que nunca se esquecem de por a 
descoberto as maravilhas do coração dos próprios auto-
biografados, já que, do Lado de Cá, pelo menos nas Regiões 
Espirituais mais elevadas do nosso Planeta, a Verdade está em 
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perfeita sintonia com a Humildade, quando as coisas do 
orgulho e do egoísmo, da vaidade e do despotismo, ficam para os 
planos atrasados da nossa vida planetária, ou seja: POR AQUI 
SOMOS FELIZES POR TERMOS FEITO O BEM!...  

 

   Mas como eu ia falando, temos que apreciar e reverenciar toda e 
qualquer ação praticada no Bem, pois o doador dessa pequenina 
dádiva, aos olhos do Todo-Poderoso, poderá estar mil anos a nossa 
frente em evolução e merecimento, não pelo gesto em si, que será 
sempre muito louvável, mas pela sua intenção em oferecer ao 
próximo, ou até mesmo ao mundo inteiro, o que possui, talvez, de 
mais necessário, sem pesar as conseqüências para si mesmo diante 
de tal desprendimento. 
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   É claro, é muito natural pensarmos que se temos muito, muito 
deveremos doar em benefício dos que sofrem e gemem, nossos 
conhecidos ou desconhecidos, mas não podemos deixar de orientar 
as nossas ações por meio de um coração sincero e devotado, 
humilde e acalorado, sim, com o mesmo calor com o qual me senti 
revestido naquela glória de ter sido acolhido pelo manto sagrado de 
estrelas do coração Misericordioso e Compassivo de Nosso Senhor 
Jesus Cristo.  

   Que este novo ano de 2017 seja, para cada um de vocês, 
minhas irmãs e meus irmãos da vida terrena, coroado pelo mesmo 
manto de luz e estrelas que, até hoje, mantém a minha alma 
Feliz, verdadeiramente Feliz. 

 
 

Frank Sinatra (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 02 de janeiro de 2017) 
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   UM ESPÍRITO ENCARNADO PODE DEIXAR NA TERRA ALGUMA 

PROMESSA DE VOLTAR, APÓS A SUA MORTE, POR DETERMINADAS 
PESSOAS OU SOMENTE POR DETERMINADA PESSOA, OU ATÉ DE 
DEIXAR CODIGOS SECRETOS DE IDENTIFICAÇÃO? 

- “Há pessoas que, em vida, combinam de voltar após a morte 
para dar sinais aos que ficaram e, muitas vezes, não cumprem 
ou não podem cumprir o prometido, gerando frustrações e 
decepcionando expectativas. Que poderia dizer-nos sobre tais 
combinações? R- “Não devemos abalançar-nos a tais 
propósitos futuros, não conhecendo as normas que 
governam o mundo dos desencarnados, submetidos 
que se acham às leis do Mundo maior”. 
 

(Pergunta de Fernando Worm à Chico Xavier, em agosto de 
1976, inserida na obra “LIÇÕES DE SABEDORIA”, Folha 
Espírita, Marlene Nobre, 3ª. Edição, 2009). 
 

   Com isso, caros leitores, não desejamos desqualificar as pessoas 
que disseram que o próprio Chico havia lhes deixado um tipo de 
“código”, ou sinal, OU ATÉ MESMO QUE SÓ SE COMUNICARIAM, 
DEPOIS DE MORTOS, POR INTERMÉDIO DELE, ATÉ A DATA 
DE SUA MORTE E/OU JAMAIS DEPOIS DISSO, mas apenas fazer 
compreender que, muito provavelmente, o nosso querido Chico 
Xavier, ou demais pessoas, deveriam está dizendo: “SE DESSE”... 

   Mesmo porque, EMMANUEL, , em “EMMANUEL” (Chico 
Xavier/FEB), deixou entendido que, mesmo na dimensão onde ele 
se encontrava, os Espíritos também podem mudar a qualquer 
momento de opinião, por força da natural condição das hipóteses 
(que também entendemos como probabilidades!) que dizem 
respeito às suas investigações, estudos, ações, vontades e desejos, 
segundo a Vontade (Códigos) Maior de Deus.  

   Somos, sim, Espíritos livres e vamos (sopramos) onde 
desejarmos, entretanto não podemos deixar que essa aparente 
(total) liberdade nos envaideça o próprio espírito ao ponto de 
crermos que somos pessoas, ou Espíritos, absolutamente livres ou 
perfeitos, como se a nossa obtusa palavra de hoje não 
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pudesse ser modificada amanhã, seja por nossa vontade 
ou por força mesmo das coisas, pelas Soberanas Leis da 
Vida Maior, assim como nos fala Chico Xavier na sua sábia e lúcida 
resposta ao companheiro Fernando Worm. 

   Então, tudo é uma questão de usarmos o bom senso. 

 

Vivaldo P. S. Filho 
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TERCEIRA PARTE 

As despedidas  
 

dos Espíritos Superiores 
__________ 

 

  

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). 

   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, Brasil, já que todo o 
projeto de Revelações Espirituais em torno de suas Vidas Sucessivas, e de outras 
tantas pessoas do seu conhecimento, ou não, invariavelmente, por força mesmo da 
natureza totalmente transcendental do projeto inicial, estarem anexados ao número 
nove (9), referente ao mês (9) de setembro do ano de 2012, quando o nosso 
pupilo mediúnico concluiu o livro “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, já debatido 
nas demais obras de sua lavra psicográfica, 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: Atualizado por Santa Brígida da Suécia. 
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Boaz__________________ 

 
Cartaz original do épico filme “STORY OF RUTH”. 

Ruth (Senhora F. O.) & Boaz (Vivaldo Filho) 
The Story of Ruth (br: A História de Rute) é um filme estadunidense de 1960, 

dirigido por Henry Koster e estrelado por Stuart Whitman e Elana Eden. O filme relata 
a história bíblica de Rute, a bisavó moabita do rei Davi.                                          

(Fonte: Wikipédia). 
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MENSAGEM # 11 

 

_______________________ 

Na Vida Real 
Precisamos voltar ao nosso tema dos SINAIS E 

CÓDIGOS SECRETOS DE DEUS para não deixarmos 
passar a excelente oportunidade de travar um saboroso, e 
muito ATRATIVO, conflito de idéias entre aqueles que já se 

afeiçoam com as sublimes Verdades da Vida Real, com 
aqueles outros que ainda continuam a manterem-se de 
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prontidão sobre tudo aquilo que vem do Mundo Oculto por 
meio de outros médiuns que não sejam aqueles do seu 
“agrado”, mesmo que todas as óbvias evidências 
estejam a sobressaltar os seus próprios olhos, já 

muito obscurecidos pela neblina torturante da 
materialidade, e, quem sabe, até da triste vaidade 

escamoteada “de defesa doutrinária” (e até de “família”!), 
quando, aqui, nada mais fazemos que derrubar todas as 
pedras e tijolos da leviandade humana que teimam em se 

manterem de pé, apesar de tudo ao seu lado está 
“sinalizando” para as Claridades da Ordem Divina!... 

- Fé. 

- Confiança. 

Os poderes do Senhor se derramam sobre todas as cabeças 
humanas, impedindo que a tenebrosa articulação dos 

indecisos e dos desrespeitosos impeça que As Vozes do Céu 
desçam até o Mundo Material para executar a tarefa que o 

Senhor da Vida vem empreendendo desde os tempos 
primórdios da vida planetária... 

Sim, é certo que um esquema tão meticulosamente 
orquestrado, matematicamente perfeito, embora também 
se apresente com ares de puro romantismo, não pode 

ter sido produzido tão somente há poucos séculos, e 
mesmo a alguns milênios da existência na Terra, já que, 
forçosamente, tudo se encadeia e se enquadra dentro de 

uma aritmética toda santificada, diríamos: 

INTEGRADA AO GRANDE CONCERTO DO 
PENSAMENTO UNIVERSAL DE DEUS!... 
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Se ainda não temos condições de abarcar a totalidade da 
Mecânica Divina para a vida dos Múltiplos Universos 

espalhados pela Eternidade, não podemos desconsiderar, 
pelo menos como têm sido relativamente apresentado até 

aqui pela Equipe da Verdade, que tudo e todos sobre a face 
do mundo material, e para mais Além, está subordinado a 
determinadas e específicas equações, longas ou curtas, 

que, por enquanto, somente as mentalidades mais 
arejadas, e mais comprometidas com os critérios da Divina 

Procedência dos Espíritos Humanos, podem realmente 
acolher em seus corações, antes mesmo do que em seus 

cérebros... 

 

Pois, voltamos a afirmar: 

TUDO É UMA QUESTÃO DE FÉ. 

Entre aqueles que não crêem nos fatos, não adianta que 
façamos qualquer força no sentido de lhes facilitar a visão, 

já que “são cegos a conduzirem outros cegos”. 
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Por isso, e tudo o mais que já foi explicitado antes de mim, 

posso assegurar que ela, Ruth, voltou, voltou para dar o 

seu próprio testemunho, mais um dentre tantos, desde 
vidas que já se foram, o testemunho DO SEU AMOR E 
DA SUA FÉ NO TODO-PODEROSO, pois ela continua 

sendo tão intransigentemente amorosa, quanto 
assustadoramente apaixonada!... 

Ela, definitivamente, está de volta. 
 

Espírito Boaz 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

Dia de Corpus Cristi  
(Salvador/BA, 26 de maio de 2016) 

______________________ 

     

O Dr. Carlos Chagas (André Luiz) ao lado de Albert Einstein. 

“Afora tu mesmo, ninguém te decide o destino.”  

– André Luiz (Chico Xavier)  
Copyright 1999-2003: Instituto André Luiz. 
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Gabriel Delanne 
Elucidando os Enigmas 

da Reencarnação  
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Gabriel Delanne Acrescenta  

   

   Meus generosos companheiros de Espiritismo! 

   Antes de mais nada, venho rogar a cada um de vocês, 

encarnados no solo da vida terrena, a compreensão perfeita para 
cada uma das informações que temos transliterado da linguagem 
ininteligivel dos Espíritos livres para as páginas virtuais dos livros 
mediúnicos do nosso querido amigo Vivaldo Filho, todos estes 
maravilhosamente manufaturados em luzes benditas de tolerância, 
carinho, respeito, e comunhão verdadeira à todos e com todos, 
como evocação sagrada dos ensinos do Cristo Amado! 

   Seria, mesmo, muita pretensão de nossa parte, humílimos 
serventuarios da Vida Espiritual, acreditarmos que todos os adeptos 
de nossa santa causa viéssem a se identificar com os nossos 
propositos matemáticos acerca das Vidas Sucessivas do nosso 
Mestre reencarnado, São Luis IX, quando, mesmo hoje, passados 
vários anos após o despertar da Terceira Revelação, vemos muitos 
dos nosso irmãos de crença evangélica se debaterem, uns diante 
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dos outros, sobre os temas que foram motivos de estudo e 
incansáveis análises por parte de Allan Kardec... É certo que nem 
todos estão francamente imbuídos de consolar e de ajudar, 
compreender e lecionar, mas, graças a Deus, vemos que muitos já 
se encontram fascinados pelas luzes benditas da Nova 
Doutrina de Jesus, mesmo que outro tanto se sintam 
constrangidos a crescer e evoluir sem meditarem na grave 
responsabilidade que todos temos diante da própria consciencia, 
panssando a lutar corajosamente pela sua melhoria e pela elevação 
do mundo ao qual foram conduzidos, pelas abençoadas portas da 
Reencarnação. 

 

   E uma vez falando sobre Evolução, pelo menos dentro do seio 
Espírita-Evangélico, não podemos, e nem devemos, prescindir de 
observar atentamente, sob um ângulo novo e uma 
metodologia matemática totalmente revolucionária, embora 
com o coração vivamente emocionado, todos os aspectos do 
estudo, das analises, e dos esclarecimentos do Codificador, já que, 
indiscutivelmente, por força da causa também científica que 
abraçamos, será indispensável, para qualquer um de nós, que 
verifiquemos também todas as anotações do Mestre de Lyon, sem 
deixar escapar do nosso olhar uma só virgula dos seus 
incomparáveis estudos acerca da Vida e da Morte, mas, como 
acabamos de dizer, sob o prisma graciso da Matemática, como sua 
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poetica transversal sobejamente alinhada com a Verdade 
consagrada NO VELHO E NO NOVO TESTAMENTO, já que 
nenhum jota e nenhum til passou despercebido do olhar 
magnanimo e atento do Salvador do Mundo, que produziu todo um 
esquema perefeito de orientação espiritual por meio de Absolutos 
Sinais Secretos que atualmente chamam a atenção não apenas do 
nosso pupilo (risos), mas de uma pleiade de elevados investigadores 
terrenos que, indiscutivelmente, já se encontram com plena fé na 
Obra de Deus, porque, aqui, estamos diante de sua Lei inicialmente 
promulgada no Sinai, que derrama sobre a vida de todos nós um 
manancial vivo de puras reflexões morais a partir de 
centenas de elementos aritiméticos e cisrcunstanciais: lógicos, 
simétricos, consequentes, encadeados, e perfeitamente 
universais. 

   Por esse prisma metodológico de análise de conteudo 
matemático,  muito natural nos dias de hoje, vamos convidar agora 
os nossos amigos leitores a passarem suas vistas sobre as 
claridades sublimes da vida da Elizabth d´Espérance, atualmente 
reencarnada no interior das Minas Gerais, embora de maneira um 
tanto diferente de antes, pois que aqui continuaremos a 
manter  a sua atual identidade em absoluto anonimato, 
naturalmente por questões de familia e particulares que 
dizem somente respeito à ela e ao nosso médium 
encarnado, quando, apesar disso, emocinadíssimo,  observaremos 
que Deus não faz nada ao acaso, particularmente quando 
notamos como os sinais códigos foram produzidos e 
laboriosamente alinhadas por meio de um conjunto de 
elementos matemáticos que, mais adiante, haveriam de ser 
descobertos e devidamente estudados, desse modo dando 
possibilidade aos homens da Terra verificarem que os fatos da 
História, como a compreendemos, na verdade, são como clarões 
minúsculos diante das luzes infinitas da santa Vontade do Criador, 
que, por meio de sua magnanima sabedoria, nos conduz por 
caminhos certos e sempre da melhor maneira, embora 
imaginemos que nos movimentamos pela vida infinita dos 
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Universos, da Terra ou do mais Além, de maneira intempestiva e 
sem controle algum das Soberanas Leis da Criação. 

JOSÉ DO EGITO: SÃO LUIS IX/VIVALDO P. S. FILHO 

Estudem esses fatos inéditos da Matemática de Deus 

    

No Livro # 25 (225 pág.):  

“Ensinamentos Espíritas”                                                 
pelo Espírito William S. Moses. 

   Sim, até certo ponto temos o nosso livre arbítrio, mas ele se 
encontra subordinado à Mente Divida do Pai Celestial. 

“O acaso não consta dos desígnios superiores.”                                 
– André Luiz (Chico Xavier).                        

“Nos Domínios da Mediunidade”, pela FEB. 

   Se até aqui nos aproveitamos de especificas obras espíritas que 
de maneira inconfundivel narram a epoéia matemática das Vidas 
Sucessivas de São Luis de França para atestar a inviolável Lei da 
Reencarnação Matematicamente Programada, dentro do 
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conjunto de elemenos “chaves” que compoem o quadro perfeito das 
de algumas das mais vivas reencarnações de Vivaldo Filho (São 
Luis IX/Boaz) agora, mesmo que de maneira excepsionalmente 
limitada, vamos apresentar a ligação de Elizabeth d´Espérance/ 
Senhora F. O. (Ruth) com o seu amado Vivaldo Filho, conduzindo-
nos ao FATALISMO do compromisso que ambos tem para a geração 
dos elementos hereditários da Antiga e Nova Genealogia do 
Cristo, com a consequênte VOLTA de Nosso Senhor e Mestre no 
Quarto (4º.) Milênio da Era Cristã, como temos lecionado em 
obras precedentes, ajustando as nossas mentes ao conteudo 
sinalizador da autobiografia dessa grandiosa tarefeira da Vida 
Maior, “NO PAÍS DAS SOMBRAS”, em sua 7ª. edição pela 
Editora da Federação Espírita Brasileira, já que, também aqui, 
estaremos nos defrontando com outras evidentes provas 
matemáticas por meio de números-chaves e palavras-chaves, 
que milimetricamente atestam a proposta inicial do nosso trabralho 
sobre a Reencarnação Programada & “Múltipla” do Espírito 
São Luis de França, somente que vislumbrando o seu compromisso 
de amor leal, devotado e eterno, com a sua doce, meiga, e 
venturosa Alma-Gêmea... 

As Obras do médium Vivaldo Filho 

   
E os Códigos de Deus no Espiritismo 
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   Como acabamos de informar, aqui não estamos em analise das 

conseqüentes e encadeadas sinalizações das Vidas Sucessivas de 
Vivaldo Filho, pois que esse serviço de decodificação já 
encerramos no Livro # 26: “SÃO LUIS REVISITADO”, e já 
estamos mais do que satisfeitos com o que realizamos, mesmo que 
modestamente, mas tão somente contribuindo com alguma coisa 
em relação à Reencarnação (Matematicamente) Programada 
de Elizabeth d´Espérance e sua conexão com a vida e a atual 
missão do Espírito São Luis, em todo o caso, também, contribuindo 
com os fatos da Mecânica Matemática Divina: 

 

   Não vamos avançar muito, já que este nosso estudo não se 
caracterizará como uma peça comprobatória da Matemática 
Divina, pelos motivos que já ressaltamos, já que a atual identidade 
do Espírito de Mme. d´Espérance não poderá ser revelada, porém 
o fazemos com o intuito de ilustrar este nosso novo livro (# 27), de 
sua própria orientação espiritual, exatamente para que os 
nossos atentos e curiosos leitores possam se identificar com a vida 
dessa inesquecível médium inglesa de efeitos físicos, 
deixando para o futuro, caso assim ela o deseje nesta atual 
encarnação, a publicidade geral de sua real personalidade nesta 
experiência reencarnatória. 
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- 7ª. edição, ano 2006: Temos inicialmente o # 7, que representa 
o exato mês (7) de julho do nascimento de Vivaldo Filho (São 
Luis), enquanto que: 2 + 6 = 8. O exato mês (8) de agosto da 
morte de São Luis (Vivaldo Filho). 

   Portanto, esta 7ª. edição quanto o seu ano de lançamento pela 
FEB, 2006, se enquadra hermeticamente no nosso esquema de 
decodificação, sem que desconsideremos as demais edições 
anteriores quando as posteriores que por ventura tenham sido 
realizadas até o mês (1) de janeiro de 2015, quando da publicidade 
virtual (pela internet) do livro original “São Luis IX”. 

__________ 

- Capítulo VII (7), cai à página 73:  

- Página 73:  

- 7: Que representa o exato mês (7) de julho do nascimento de 
Vivaldo Filho (São Luis). 

   Quando:  

 7 + 3 = 10. Que representa o exato dia (10) do nascimento de 
Vivaldo Filho (São Luis). 

__________ 

 “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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__________  

   Tomemos dos códigos sinalizadores que aparecem logo no seu 
primeiro parágrafo, desse sugestivo e enigmático Capítulo VII (7), 
AINDA OS FANTASMAS – RUÍDOS NA MESA: 

- Palavra “voltavam” (que naturalmente nos sugere A VOLTA de 
São Luis quanto a de E. d´Espérance) cai sobre a palavra de # 
78 dentro do texto corrido desse primeiro parágrafo, numa 
perfeita sinergia com começo de nossos estudos de agora, 
ou seja: 

   Temos inicialmente o # 7, que representa o exato mês (7) de 
julho do nascimento de Vivaldo Filho (São Luis). 

   Enquanto que o # 8, representa o exato mês (8) de agosto da 
morte de São Luis (Vivaldo Filho). 

__________  

- Palavra “quatro”, ou numero 4, aparece duas vezes dentro 
desse primeiro parágrafo, quando podemos deduzir: 

- 4: O exato mês (4) de abril do nascimento de São Luis 
(Vivaldo Filho). 

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

__________  

- O primeiro numero 4 (ou palavra “quatro”) aparece 
primeiramente sobre a palavra de # 18. 

   Quando: 

- 1 + 8 = 9. 

      O enigmático mês (9) de setembro, do ano de 2012, quando 
Vivaldo P. S. Filho completou a primeira parte original da sua 
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primeira obra pela mediunidade psicográfica, propriamente dita, 
“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, pela 
Coordenação dos Espíritos Elvis Presley & Santa Clara de Assis, 
em homenagem ao livro “VOLTEI”, pelo Espírito Irmão Jacob 
(por psicografia de Chico Xavier/FEB), quando o # 9 também 
representa a 9ª. Esfera Espiritual da Terra (Arte em geral ou 
Cultural e Ciência), de onde tem partido a maior parte das Entidades 
da Luz que tem me auxiliado na produção dos livros psicográficos. 
 
   Por isso mesmo devemos novamente nos socorrer do item 
9 abaixo: 

___________________ 

Vejamos a questão # 9, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

   Em que é que, na causa primária, se revela uma inteligência 
suprema e superior a todas as coisas?  

   “Tendes um provérbio que diz: ‘Pela obra se reconhece o 
autor.’ Pois bem! Vede a obra e procurai o autor. O orgulho é 
que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima 
de si. Por isso é que ele denomina a si mesmo de espírito forte. 
Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater!” 

            O poder de uma inteligência se julga pelas suas obras. Não 
podendo nenhum ser humano criar o que a Natureza produz, a causa 
primária é, conseguintemente, uma inteligência superior à Humanidade. 

            Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana 
tenha operado, ela própria tem uma causa e, quanto maior for o que 
opere, tanto maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência 
superior é que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for esse 
nome que lhe dêem. (Nota de Allan Kardec. Os destaques são nossos). 

(Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, 93ª. edição – 1ª. impressão 
(Edição Histórica) – 5/2013, Editora da FEB). 

___________________ 
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__________  

- O segundo numero 4 (ou palavra “quatro”) aparece depois 
sobre a palavra de #43, nesse mesmo primeiro parágrafo do 
Capítulo VII: 

   Quando: 4 + 3 = 7.  

   Tendo de volta e finalizando o encadeamento e a seqüência: o 
exato mês (7) de julho do nascimento de Vivaldo Filho (São 
Luis). 

   Notemos bem que nesse Capítulo 7, que tem tudo haver com 
Vivaldo Filho (São Luis), a jovem senhora E. d´Espérance deixa 
para o futuro os Sinais e Códigos Secretos de Deus no Espiritismo e 
que haveriam de revelar a sua intima ligação amorosa e missionária 
com São Luis IX, O Presidente Espiritual da “Sociedade Espírita 
de Paris” ao tempo de Allan Kardec. 

__________  

   Vejamos bem que até este momento somente tivemos 
sinalizações precisas, todas milagrosas, quanto ao fato da 
personalidade de Vivaldo Filho quanto a de São Luis estarem 
marcadas e em alinhamento preciso dentro do texto corrido 
elaborado por Mme. d´Esperance no século XIX, porém vejamos 
agora onde se encaixa a atual encarnação da médium inglesa: 

   Somemos todos os números que aparecem originalmente 
dentro desse maravilhoso esquema de sinais e códigos secretos do 
primeiro parágrafo desse também enigmático Capítulo VII, 
AINDA OS FANTASMAS – RUÍDOS NA MESA, e veremos que 
Deus não deixa nada por fazer, isto sem que nos preocupemos da 
ordem original que vão aparecendo:  

- 73 + 7 + 18 + 43 + 4 + 4 + 78 = 227. 

   Embora não possamos comprovar, pelo menos por enquanto e 
pelos motivos que já apresentamos mais atrás, temos: 
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- 2 e 2: Representa duas vezes o exato mês (2) de fevereiro do 
nascimento da Senhora F. O., a atual reencarnação de Mme. 
d´Espérance. (2 + 2 = 4. O mês de nascimento de São Luis IX/Vivaldo Filho). 

- 7: Tendo de volta e finalizando o encadeamento e a seqüência: o 
exato mês (7) de julho do nascimento de Vivaldo Filho (São 
Luis). 

__________  

   Façamos algo mais a respeito desse impressionante resultado de 
# 227: 

- 227 + 7 (que é o # dessa especifica e enigmática edição de “No 
País das Sombras”) = 234. 

   Quando: 

- 2: Temos de volta o exato mês (2) de fevereiro do nascimento 
da Senhora F. O., a atual reencarnação de Mme. d´Espérance. 

- 3 + 4 = 7: Tendo de volta e finalizando o encadeamento e a 
seqüência: o exato mês (7) de julho do nascimento de Vivaldo 
Filho (São Luis). 

__________  

   Quando numa seqüência e num encadeamento milagroso temos 
de VOLTA, (2 + 3 + 4) o impressionante # 9. 

   O enigmático mês (9) de setembro, do ano de 2012, quando 
Vivaldo P. S. Filho completou a primeira parte original da sua 
primeira obra pela mediunidade psicográfica, propriamente dita, 
“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, pela 
Coordenação dos Espíritos Elvis Presley & Santa Clara de Assis, 
em homenagem ao livro “VOLTEI”, pelo Espírito Irmão Jacob 
(por psicografia de Chico Xavier/FEB), quando o # 9 também 
representa a 9ª. Esfera Espiritual da Terra (Arte em geral ou 
Cultural e Ciência), de onde tem partido a maior parte das Entidades 
da Luz que tem me auxiliado na produção dos livros psicográficos.  
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   Quando precisamos nos lembrar do titulo de família: São 
Luis IX (9) de França. 
 

    
 

E. d´Espérance & Rei Luis IX de França 
 
   Por isso mesmo devemos novamente nos socorrer do item 
9 abaixo: 

___________________ 

Vejamos a questão # 9, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

   Em que é que, na causa primária, se revela uma inteligência 
suprema e superior a todas as coisas?  

   “Tendes um provérbio que diz: ‘Pela obra se reconhece o 
autor.’ Pois bem! Vede a obra e procurai o autor. O orgulho é 
que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima 
de si. Por isso é que ele denomina a si mesmo de espírito forte. 
Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater!” 
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            O poder de uma inteligência se julga pelas suas obras. Não 
podendo nenhum ser humano criar o que a Natureza produz, a causa 
primária é, conseguintemente, uma inteligência superior à Humanidade. 

            Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana 
tenha operado, ela própria tem uma causa e, quanto maior for o que 
opere, tanto maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência 
superior é que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for esse 
nome que lhe dêem. (Nota de Allan Kardec. Os destaques são nossos). 

(Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, 93ª. edição – 1ª. impressão 
(Edição Histórica) – 5/2013, Editora da FEB). 

___________________ 

   Façamos mais alguma coisa a respeito desse impressionante novo 
resultado de # 234: 

- 234 + 8 (que é o # resultante da soma do ano 2006 dessa 
especifica e enigmática edição de “No País das Sombras”: no 2 
+ 6) = 242. 

   Vejamos isso atentamente: 

- 2: Temos de volta (duas vezes) o exato mês (2) de fevereiro do 
nascimento da Senhora F. O., a atual reencarnação de Mme. 
d´Espérance. 

- 4: O exato mês (4) de abril do nascimento de São Luis 
(Vivaldo Filho). 

- 2 + 2 + 4 = 8: Temos de volta e finalizando o encadeamento, o 
sincronismo, e a seqüência perfeitamente lógica, o exato mês (8) 
de agosto da morte de São Luis de França (Vivaldo Filho). 

__________ 

   Com isso, comprovamos de maneira estarrecedora que tudo o que 
vem sendo revelado pela abençoada mediunidade de Vivaldo Filho é 
obra de Deus e dos seus Agentes Superiores da Equipe da Verdade, 
fechando mais um trabalho que representa as Vidas Sucessivas de 
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cada um de nós, enquanto seres encarnados ou desencarnados, 
pois na Vida do Universo a Reencarnação é Lei para todos, 
embora alguns de nossos irmãos espíritas, infantilmente, pensem 
que a gravidez se encontre restrita ao plano terreno... E afirmamos 
mais, que, num futuro não muito distante da Terra, os homens 
também serão levados a dar a sua contribuição no campo 
muito melindroso da gestação. (Risos do benfeitor!). 

 

 

A Reencarnação na Obra do Espiritismo: Decodificada pela                   
Nova Ciência da “Numerologia Espírita”. 
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Livros da Geração de Jesus Cristo: Mateus (1:1-17) & Lucas (3:23-38) 

   E com este primoroso estudo sobre a VOLTA DE ELIZABETH 
D´ESPÉRANCE, segundo um traçado divino-matemático a partir de 
sua autobiografia e desaguando na VOLTA DE SÃO LUIS IX, os 
Benfeitores da Vida Maior procuraram traçar um paralelo 
matemático entre as ocorrências tanto numa como na outra 
personalidade em estudo, quando, por meios análogos, se tem visto 
inúmeros pesquisadores internacionais das Escrituras Sagradas se 
colocarem de prontidão diante do Poder Supremo de Deus, cada um 
deles aceitando estar diante de um fato absolutamente 
verídico, como se todo o esquema produzido pelos autênticos 
Mestres da Revelação Divina (seja no Antigo ou no Novo 
Testamento, quanto nas Obras da Terceira Revelação, com 
destaque natural em Kardec e Chico Xavier) tivesse, sim, sido 
arquitetado dentro de um maravilhoso e intrincado quebra-
cabeça, milagrosamente configurando-se num amontoado de 
“códigos” e “sinais” matemáticos secretos perfeitos.  

   Na lembrança das quatro Mulheres dos Ascendentes de Jesus 
Cristo: Tamar, Raabe, Rute e Bete-sabá, aqui destacamos a figura 
impar de Ruth, por ser ela A Sublime Alma Gêmea de São Luis de 
França, independentemente de poderem ficar juntos ou não, 
desejarem ficar juntos ou não, nesta atual experiência 
reencarnatória. 

 __________  
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   A QUALIDADE DAS INFORMAÇÕES ATÉ AQUI APRESENTADAS SE 
MANIFESTA AOS NOSSOS SENTIDOS, E AOS NOSSOS OLHARES 
PERPLEXOS, COMO UMA PROVA EVIDENTE DO TOTAL 
CONTROLE DOS CÉUS SOBRE A NOSSA IMPERFEITA VIDA 
HUMANA, DANDO-NOS UMA CIÊNCIA EXATA, POR UMA EXATA 
MATEMÁTICA, DE COMO PODEMOS ESTAR SENDO GUIADOS POR 
UMA MECÂNICA TRANSCENDENTAL PERFEITA, EMBORA, UMA VEZ 
POSSUIDORES DE LÍVRIO ARBÍTRIO, CADA UM DE NÓS, TAMBÉM, 
PODEREMOS AGIR E INTEREGIR, NOS DETER OU AVANÇAR, PARA 
QUE ESSAS PROGRAMAÇÕES (EQUAÇÕES) POSSAM VIR, OU NÃO, 
A DAREM CERTO... 

   COMO NOS ALERTA EMMANUEL: OS NÚMEROS VIERAM PARA 
O HOMEM E NÃO O CONTRÁRIO!...     

  

   E DENTRO DESSE REOTEIRO DIVINO, DE AÇÃO E REAÇÃO 
CONTINUADA, O QUE REALMENTE ESTAMOS FAZENDO PARA NÃO 
NOS COLOCARMOS DIANTE DAS COISAS SAGRADAS DO CRIADOR 
COMO FIGURAS IMBECÍS, E COMPLETAMENTE DESAJUSTADAS 
COM A LEI MORAL DA VIDA ESPIRITUAL?... 
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   POIS NÃO PENSEMOS, NÓS, QUE IREMOS DESCONTROLAR TODA 
A MECÂNICA UNIVERSAL DA CRIAÇÃO POR SIMPLES CAPRIXOS DE 
NOSSA VONTADE DOENTIA, E, A PARTIR DAÍ, NADA HAVERÁ DE 
RETORNAR PARA A NOSSA EXISTÊNCIA, SEJA EM FORMA DE 
DORES HORRENDAS OU POR MEIO DE PROVAÇÕES AUSTERAS NO 
CAMPO DA SAÚDE ECONÔMICA, FÍSICA, E MENTAL. 

   A NOSSA EVOLUÇÃO ANÍMICA É ALGO QUE NUTRE A VIDA 
HUMANA DE CADA UM, QUANTO EM SEU CONJUNTO, EM SÍNTESE, 
COM O QUE EXISTE DE MAIS BELO E VIVO EM TODA A CRIAÇÃO, 
QUE É O SENTIMENTO PURO E ELEVADO DO AMOR...  

   ESTA SUBSTÂNCIA SUBLIME E DELICADA É A PARTE 
EXCENCIAL DE DEUS, SE É QUE PODEMOS REPARTI-LO, QUE 
É O CRIADOR DA VIDA UNIVERSAL E O DOADOR SISTEMÁTICO DA 
RAZÃO. 

   ESTUDEM A MINHA OBRA DOUTRINÁRIA: “EVOLUÇÃO 
ANÍMICA”, PARTICULARMENTE POR SUA 9ª. EDIÇÃO (PELA 
TRADUÇÃO DE MANUEL QUINTÃO), PELA EDITORA DA FEB, E 
SE DEPARARÃO COM AS NOSSAS PARICULARES ANOTAÇÕES 
ARITIMÉTICAS, NATURALMENTE E INCOSNCIENTEMENTE, 
BEM ORA JÁ SOUBESSEMOS POR LINHAS GERAIS DA FUTURA 
MISSÃO DO GRANDE ESPÍRITO SÃO LUIS SOBRE ESTE 
REENCONTRO DE ALMAS-GÊMEAS, SANTAS E ENGÉLICAIS. 

   ENTRETANTO, SE ME PERMITIREM VOLTAR ATRÁS EM MINHA 
PROMESSSA DE REALIZAR UM ESTUDO BREVE, SEM QUE ISSO ME 
VALHA A ALCUNHA DE “ESPÍRITO MISTIFICADOR” (RISOS), VISTO 
QUE MUITOS, DENTRE OS COMPANEHROS DE ESPÍRITISMO, 
JULGAM INOCENTEMENTE QUE OS AMIGOS DESENCARNADOS NÃO 
POSSAM, OU NÃO DEVAM, REFAZER AS SUAS OPINIÕES, COMO 
SE FOSSEM VERDADEIROS ORÁCULOS PERPÉTUOS QUE 
NUNCA ERRAM OU QUE NUNCA SE ENGANAM... E COMO VEJO 
QUE O NOSSO AMIGO VIVALDO ACABA DE RECOBRAR AS SUAS 
FORÇAS FÍSICAS E MAGNÉTICAS, VOLTEMOS AO ASSUNTO QUE 
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NOS ENVOLVE O ESPÍRITO, SEMPRE ÁVIDO POR MAIS EMOÇÃO E 
MAIS ENTENDIMENTO: 

- LIVRO: “A EVOLUÇÃO ANÍMICA”, DE GABRIEL DELANNE 
(PELA TRADUÇÃO DE MANUEL QUINTÃO, DA 2ª. EDIÇÃO 
FRANCESA), 9ª EDIÇÃO, DA FEB, 2001:  

   Sigamos imediatamente para o Capítulo II, A ALMA ANIMAL, 
que corresponde ao mês (2) do nascimento da Senhora F. O. 
(Ruth/d´Espérance):  

- Palavra “problema” (que cai sobre a palavra de # 2, dentro do 
texto corrido desse primeiro parágrafo do Capítulo II), e que, 
de maneira simbólica, nos remete ao pensamento de “cálculos”, 
também... dentro do serviço que ora realizamos de 
decifração de sinais e códigos secretos matemáticos.  

   Quando temos conhecimento que foi no mês (2) de fevereiro que 
nasceu a Senhora F. O. (Mme. d´Espérance). 

- Palavra “cetro” (que cai sobre a palavra de # 43, dentro do 
texto corrido desse primeiro parágrafo do Capítulo II, contando a 
partir da palavra “problema” acima, encontrada dentro desse 
mesmo parágrafo), e que de maneira simbólica nos remete ao 
pensamento de “reinado”, ou mando de trono, na perfeita 
lembrança do Rei Luis IX de França (Vivaldo Filho)... dentro do 
serviço que ora realizamos de decifração de Sinais e Códigos 
Matemáticos Secretos de Deus.  

   E uma vez somando: 4 + 3 = 7.  

   Quando sabemos que foi no mês (7) de julho que Vivaldo Filho 
(São Luis) nasceu. 

    

   Aqui, sempre pela Matemática, os dois, Vivaldo Filho (São Luis) 
& Senhora F. O (d´Espérance), aparecem juntinhos de maneira 
conseqüente e encadeada. 
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__________ 

   MAIS UMA VEZ, A SITUAÇÃO SE APRESENTA DE MANEIRA QUASE 
SOBRENATURAL...  

   MAS NÃO É, É PURO MILAGRE MESMO!...  

    

   TRATA-SE DO PODER DE DEUS POR MEIO DOS SEUS AGENTES 
ESPIRITUAIS DA VIDA SUPERIOR DO PLANETA, ATUANDO PARA 
FAZER COM QUE OS SERES DÉBEIS DA TERRA, SEUS FILHOS 
AINDA TÃO INGRATOS, SE CONSCIENTIZEM DO SEU PODER 
ABSOLUTO. 

   NÃO AVANÇAREMOS MAIS, É PALAVRA DE HONRA DESSA VEZ 
(RISOS DO BENFEITOR!), PROCURAMEMOS HUMILDEMENTE TER 
PACIÊNCIA E DEIXAREMOS O TRABALHO, QUE SE AGIGANTA A 
CADA MOMENTO, PARA OUTROS ESTUDANTES DE ESPIRITISMO, 
OU NÃO... 

                                                   

__________ 
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   Vimos em tudo aqui mais um intricado sistema perfeitamente 

universal de números-chaves e palavras-chaves, rigorosamente 
apresentados de maneira encadeada e solidária dentro do 
esquema pré-estabelecido pela Falange da Verdade para o 
cumprimento da tarefa do Espírito São Luis, sempre subordinado 
aos desejos do Senhor Jesus Cristo, embora tendo como a figura 
principal dos nossos apontamentos a inesquecível médium inglesa 
dos efeitos físicos E. d´Espérance. 

   Como afirmamos, quanto aos demais códigos e sinais 
secretos disponíveis nesse maravilhoso esforço mediúnico 
Entre o Céu e a Terra, os deixaremos que sejam devidamente 
decodificados pelos que estiverem desejosos de fazê-lo, pois que 
esta obra autobiográfica da maravilhosa médium Elizabeth 
d´Espérance, “NO PAÍS DAS SOMBRAS”, em sua 7ª. edição 
pela Editora da Federação Espírita Brasileira, está recheada de 
grandes elementos matemáticos que atestam o seriíssimo caráter de 
nossa Nova Revelação Científico-Espírita. 

 

   Cumprimos com a nossa missão. 
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____________________ 
   

   
 
 

  
 

SÃO LUIS IX REVISITADO 
 

Uma Biografia Transcendental espetacular contada 
por meio de uma Mecânica toda Espiritual, que 

envolve: Racionalidade, Emoção, Sentimento, Rasão 
e Lógica, perfeitamente ajustada pelas Leis da           

Matemática de Deus.  
____________________ 
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   No passado heróico do povo hebreu, ele, na personalidade de 
Boaz, a socorreu do desespero e da tragédia da fome. 

   Hoje, ela, Ruth, está de volta para lhe resgatar da solidão. 

   Meus irmãos! A Jerusalém do Mundo Espiritual está em festa, 

pois a Profecia se cumpriu, já que os elementos psíquico-
hereditários que envolvem e transitam por entre as diversas 
camadas áuricas do corpo espiritual e do duplo-etérico desses dois 
queridos Espíritos foram devidamente compartilhados, mesmo que a 
distancia e por pensamento, pois que todo pensamento amoroso 
voa livre pelo Espaço seguindo a direção do seu tesouro. 

   Ficamos por aqui, já pedindo a Jesus Cristo que nos conceda 
sempre a alegria de poder satisfazer os seus desígnios, estejamos 
na carne ou fora dela, pois, como já pudemos verificar, a Vida 
sempre se manifesta de maneira múltipla, e sem solução de 
continuidade. 

   Muita paz e um grande ano para todos. 

 

Gabriel Delanne (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 03 de janeiro de 2017) 

   Nota do médium: Delanne faz questão de nos lembrar os números 
básicos que deverão ser sempre utilizados no serviço de decodificação 
pelo Espiritismo, e que dizem respeito à missão de São Luis de França: 4, 
7, 8, 9, 10 e 17, sempre tendo como fonte fundamental e primordial de 
consulta doutrinária os livros de Allan Kardec, de Francisco C. Xavier, 
quando o Antigo e Novo Testamento (Tradução Brasileira, e “O Novo 
Testamento”, na 1ª. edição, pela CEI, ano de 2010, de Haroldo Dutra 
Dias, respectivamente). 

   Estes são números sagrados que desvendam os Códigos do Espiritismo 
em relação à volta de São Luis IX ao seio da vida espírita brasileira, 
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quanto à sublime VOLTA de Nosso Senhor no 4º. Milênio da Era 
Cristã, naturalmente que sob uma nova linhagem espiritual, como temos 
visto, no decorrer de nossos livros mediúnicos, substancialmente 
sustentando A NOVA GENEALOGIA DO CRISTO, embora a partir dos 
elementos psíquico-hereditários antigos quanto novos... 
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_________________________ 
S e g u n d a - f e i r a ,  2 3  d e  m a i o  d e  2 0 1 1  

O CÓDIGO SECRETO DA BÍBLIA 
 

   A coisa aconteceu por acaso. Descobriu-se utilizando-se 
técnicas de criptografia que acontecimentos importantes 
estavam presentes na Bíblia de forma criptografada. 
Passou-se então a investigar mais detidamente o assunto, 
e constatou-se que mais e mais fatos estavam previstos de 
forma oculta na Bíblia, principalmente no TORAH, o 
Pentateuco ou os primeiros livros da Bíblia escritos por 
Moisés. O Pentágono pesquisou o assunto e criou-se até um 
programa de computador que ai sim revelou de forma 
inquestionável e reconhecida pelos cientistas, que de fato a 
Bíblia era um código que tinha a previsão dos 
acontecimentos futuros. 

     

Francisco Cândido Xavier:  

A Reencarnação de Abraão, Moisés, João Batista (“Múltipla” 
com João Evangelista), e Allan Kardec. (etc...). 
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   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. 
 
   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 
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cidade de Oklahoma, a eleição de Bill Clinton - tudo desde a 
Segunda Guerra Mundial até Watergate, do Holocausto a 
Hiroshima, da chegada do homem à Lua até a colisão de 
um cometa com Júpiter. 
 

    
 

O CÓDIGO SECRETO DO ESPIRITISMO 
 

   Coube aos investigadores científicos internacionais 
averiguar a autenticidade dos códigos secretos na 
Bíblia... No Brasil, senão aos veneráveis estudiosos do 
Espiritismo, com certeza que caberá aos sérios e 
competentes acadêmicos a tarefa de dar notoriedade aos 
sagrados Códigos Secretos de Deus da Terceira 
Revelação.  
  

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

 
   Artigo acessado da Internet pelo médium em16/12/216, e 

devidamente adaptado para aqui. 
_________________________ 
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A “Numerologia Espírita” na Obra de 
Allan Kardec e Chico Xavier 

 

 

Allan Kardec: A Reencarnação Passada de 
Francisco Cândido Xavier:                                         

O Espírito da Verdade 
O Diretor Geral das Atividades Mediúnicas de Vivaldo P. S. Filho 

(São Luis reencarnado). 



     Livro # 27: “EM NOME DE ALLAN KARDEC” – Espírito D´Espérance/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
131 

Ed. e-book: 
2017 

 

   NÃO PODEMOS PRESCINDIR DOS APONTAMENTOS ABAIXO, 

PARA MAIS UMA VEZ VIRMOS A REALÇAR TODA A PROCEDENCIA 
DIVINA DA MEDIUNIDADE DE SÃO LUIS DE FRANÇA, AGORA 
REENCARNADO COMO O MÉDIUM BAIANO VIVALDO P. S. FILHO, 
QUANDO PROCURAMOS, ANTES DE TUDO, DESTACAR A OBRA DO 
ESPÍRITISMO, POR ALLAN KARDEC E FRANCISCO CÂNDIDO 
XAVIER, JÁ QUE AMBAS AS PERSONAGENS SE FAZEM PRESENTES EM 
TODO O CONJUNTO DE REVELAÇÕES MATEMÁTICO-ESPIRITUAIS QUE 
ATÉ AGORA TEM SIDO DISPONIBILIZADAS PELA BONDADE DE NOSSO 
SENHOR JESUS CRISTO.  

– ANDRÉ LUIZ (ESPÍRITO) 

 

“10 por causa da lei, 7 por causa do Espírito. A forma 
septenária é por causa da perfeição que se celebra nos dons 
do Espírito Santo. Descansará - diz o santo profeta Isaías - 

sobre ele, o Espírito Santo (Is 11,23) com seus 7 dons. Já a lei 
tem 10 mandamentos (...). Se ao 10 ajuntarmos o 7, temos 17. E 

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

 

– Santo Agostinho 

Sermão 250, em Agostinho, Sermões para Páscoa, trad. de 
Antonio Fazendo, Lisboa, Verbo, 1974. 
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_________________ 
   Procurando fortalecer o nosso serviço de estudo mediúnico e de 
pesquisa histórico-matemático-doutrinário, e como forma de trazer 
ao nosso encontro direto com os leitores encarnados um pouco mais 

de material para reflexão, pinçamos da obra original, “SÃO 
LUIS IX – O Apóstolo Espiritual da Codificação Espírita”, um 
pequeno, mas muito sugestivo extrato, que cremos será de 
grande valia para que os nossos devotados espíritas, pesquisadores 
e religiosos, de uma maneira geral, e para aqueles que, por algum 
motivo qualquer, não terão condições de estudar mais detidamente 
o livro principal, possam verificar, mesmo que em síntese, o grau de 
alta confiabilidade das palavras dos Benfeitores Espirituais 
(desencarnados e encarnados – estes últimos, em estado de 
Desdobramento Espiritual) de Vivaldo P. S. Filho, seguramente a 
reencarnação atual de São Luis de França: 

   Agora nos perguntamos: “Será realmente que esses dados 
histórico-matemáticos seriam “apenas” uma mera 
ocorrência do acaso”?! Estamos convencidos de que não, pois o 
acaso, verdadeiramente, não existe. 

   E com relação ao mérito de sua obra mediúnica (ainda inédita no 
campo editorial doutrinário, a não ser por sua divulgação nas redes 
sociais da Internet, a exemplo do Facebook, e da sua própria 
Homepage Espírita), assim como em referência ao Capítulo 9 de 
Lucas, seja ele material ou moral, sem qualquer desfavorecimento 
descabido para com outros irmãos de serviços mediúnicos ou 
mesmo a qualquer ensejo de favorecimento especial à sua própria 
personalidade espiritual, vejamos que o próprio Senhor Jesus nos 
advertiu de que: “conheceremos a arvore pelos seus frutos”.   

   É de todo certo que muitos apressadinhos (os espíritas, 
particularmente!), se levantarão contra a nossa empresa, como 
verdadeiros “fiscalizadores” do Espiritismo-Experimental, bravios, 
irritadiços e arrogantes, questionando a incontestável realidade dos 
fatos até aqui apresentados de maneira positiva pela Falange do 
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Espírito da Verdade, tentando passar para os demais a condição 
de “imprecisão”, se é que isto possa ser possível, das nossas 
evidências matemáticas, exatamente por acreditarem que “outros 
tantos milhões de criaturas encarnadas no solo da Terra também 
nasceram sob a regência do signo de câncer, às 15hs do exato 
dia 10 do mês (7) de julho de 1964”... Curiosamente, Vivaldo 
nasceu no Hospital “Sagrada Família”, em Salvador/BA, numa 
perfeita alusão à sua condição de principal Provedor Genético 
da Sagrada Genealogia do Cristo, assunto este já muito 
bem (matematicamente) documentado na maioria das suas 22 
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 coleção de vinte e seis (26) livros de 
inquestionável valor doutrinário para o Espiritismo, versando de 
maneira clara, racional, e objetiva, sobre temas matemático-
transcendentais (Os Sinais & Códigos Secretos de Deus 
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no Espiritismo) que chegam a confundir até mesmo os mais 
excelentes investigadores da Reencarnação, da Mediunidade e da 
Vida Espírita, e que, à rigor, esteja suficientemente capacitada para 
verter do Mais Alto, de um só golpe, toda esta imensa quantidade 
de informações filosóficas, científicas e religiosas que fazem parte 
tanto da obra original “SÃO LUIS IX”, quanto do seu Portfólio 
São Luis IX (“A Reencarnação Programada & Múltipla na Obra São 
Luis IX”), sobre o tema da VOLTA de São Luis de França. 

 

   Por este mesmo motivo que, particularmente, nos acautelamos no 
sentido de trazer aos nossos modestos estudos o que podemos 
caracterizar como: “cruzamento de datas e acontecimentos 
matemáticos específicos” que marcaram não apenas a vida 
pessoal de nosso querido companheiro Vivaldo P. S. Filho, como, em 
certos casos, as de Maria Isaura C. Cabral (Branca de Castela), 
Maria Francisca L. de Amorim (Margarida de Provença) e a de Joane 
Amorim R. de Santana, e agora a da sua marcante ligação com a F. 
O. (Ruth/Elizabeth d´Espérance), além das demais personagens que 
figuram nas duas obras acima citadas, e nas demais que tratam do 
mesmo assunto, embora de maneira diversificada, como o exemplo 
do cantor norte-americano Elvis Presley (a reencarnação do Rei 
Davi), num entrelaçamento aritmético assustadoramente 
perfeito com os escritos dos Profetas hebreus, dos 
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Evangelistas, de Allan Kardec e de Chico Xavier, e da 
História, facultando desse modo uma maior precisão 
numérico-circunstancial em torno da “Aritmética 
Reencarnacionista” aqui em exposição, e um mapa matemático 
perfeito indicando as suas programações reencarnatórias, mediante 
cálculos precisos, embora muito simples de serem feitos. 

   Entretanto, acreditamos sinceramente que, por si só, a precisão 
mediúnica do nosso tarefeiro encarnado, abstração feita de sua vida 
quase apostolar, quase de insulamento e demasiadamente sofrida 
nos últimos quatro anos, período em que se manteve à nossa 
disposição diuturnamente, e agora na produção do presente 
trabalho, faz com que todos nós venhamos a meditar com profundo 
carinho no que os Agentes da Luz estão a lecionar da Vida Maior 
para a Vida Material de meus irmãos. 

   Por outro lado, pela surpreendente semelhança do talhe facial 
(vide as duas fotos da capa do livro “SÃO LUIS IX”) entre Vivaldo 
Filho e São Luis, como apresentado nas fotografias que ilustram 
esse livro-luz, quanto nos de Maria Isaura e Branca de Castela, 
Maria Francisca e Margarida de Provença, além das que constam em 
outras obras, como no caso da reencarnação atual de Santa Bárbara 
e Harriet Elizabeth B. Stowe como a Senhora Marcela Martins, como 
as de E. d´Espérance-Senhora F. O. (esta, no Livro # 22), 
como ficou evidente nos registros fotográficos 
(imagens/gravuras de época) de ontem quanto do hoje, podemos 
ficar tranqüilos em relação ao testemunho prosopográfico 
dos personagens em análise, tanto do passado quanto do 
presente (qualquer perícia mais aprofundada neste campo da 
técnica policial e criminalística deverá levar em consideração outros 
tantos aspectos de natureza Mediúnica, Médica, e forçosamente 
Matemática, como é nosso caso aqui!), configurando assim mais 
uma prova material, mesmo que circunstancial, e 
documental, particularmente em torno da “Reencarnação 
Programada da Família Real de França” do século XIII, 
assim como a do século XVII – como apresentado de maneira 
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consistente no livro: “A Reencarnação Programada & Múltipla 
na Obra São Luis IX”. 

    

     

   Segundo os nossos Amigos Espirituais, o saudoso médium Ranieri não 
somente foi a reencarnação de São Jerônimo, como também a de 
Gutenberg, O pai da Imprensa. 

   Nota do médium: Pelo Espírito Rafael A. Ranieri, da obra “SÃO LUIS IX”, 
pag. 410, 411 e 412, adaptado pelo benfeitor a partir do seu texto original para 
esta nova versão de 03/01/2017, em “EM NOME DE ALLAN KARDEC”. 



     Livro # 27: “EM NOME DE ALLAN KARDEC” – Espírito D´Espérance/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
137 

Ed. e-book: 
2017 

 

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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Confia e Segue! 
Assim como o grande Espírito de Deus, EMMANUEL, 
afirmamos que não há como reencarnar sob o clima 
escaldante e passional da vida planetária senão com 

fé e esperança no futuro!...  

Embora não possamos deixar de verificar que, a 
cada momento do longo transito pela Terra, seremos 

chamados ao testemunho da sempre necessária 
tolerância e paciência, não só em relação aos 

ignorantes que nos espreitam de bem perto, sejam 
eles encarnados quanto os perigosos desencarnados, 

mas no que diz respeito ao nosso próprio vinculo 
com a perversidade, caracterizadas por mil maneiras 

diferentes, por menor que seja, que, de uma 
maneira ou de outra, sempre pode se manifestar por 
ação de nossa vontade, também doentia, quanto por 
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meio de uma ação irrefletida, dessa maneira 
contribuindo, ainda mais, para desarmonia no seio 

do Globo terrestre!... 

Nada de Contendas.  

Precisamos estar atentos de que a paciência e a 
tolerância diante dos detratores e dos possíveis 

inimigos, quanto o respeito às diferentes formas de 
pensar e agir, abstração feita da criminalidade 

que, por si só, já nos garante algum tipo de 
isolamento social, merece de cada um de nós uma 

atenção redobrada, pois que nesta obra de Elevação 
para Deus pelo Evangelho de Jesus Cristo não 
podemos nos permitir a inglória experiência da 

loucura, mesmo que seja a conta gota. 

Se muito desejamos ser amados, precisamos amar.  

Meus filhos! Somente pelo exemplo estaremos 
oferecendo ao mundo a beleza do Espiritismo. 

Muita paz a todos e Feliz 2017. 

Allan Kardec  
“Dia de Reis” 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 06 de janeiro de 2017) 
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   Nota do médium: Sem que isso possa vir a servir como 
prova de nossas humildes faculdades mediúnicas, no que 
diz respeito à nossa sensibilidade psíquica em relação ao 
que acontece no Brasil e no mundo, tomamos 
conhecimento hoje, somente após a psicografia acima, 
dos tristes eventos ocorridos com a morte de 33 pessoas: 
na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, a maior 
de Roraima, informou a Secretaria de Justiça e 
Cidadania.  (Portal G1). 

   Mas é certo que os nossos Benfeitores da Vida Maior 
estão muito atentos ao que vem ocorrendo em nosso Plano 
Material, pois precisamos recordar de que, desde o nosso 
Livro # 4: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – A Revelação do 
Amor”, temos recebido os alertas dos nossos particulares 
Amigos Espirituais e demais Protetores que a nossa vida na 
Terra vem sofrendo de uma grave crise espiritual. 

  

“O Dia de Reis, segundo a tradição cristã, seria aquele em 
que Jesus Cristo recém-nascido recebera a visita de "alguns 
magos do oriente" (Mateus 2:1) que, segundo o hagiológio, 
foram três Reis Magos, e que ocorrera no dia 6 de janeiro. A 
noite do dia 5 de janeiro e madrugada do dia 6 é conhecida 

como "Noite de Reis".” 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Dia_de_Reis 
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“Se dizes de ti para contigo: ‘confio no médium’, 
robusteces o contingente de forças para a realização 

do melhor; contudo, se adicionas: ‘mas duvido da 
sinceridade da assistência que o cerca’, fazes 

imediatamente o contrário.” 

(Emmanuel/Chico Xavier – “Seara dos Médiuns”, questão 331, FEB) 
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LANÇAMENTO OFICIAL: 18 DE NOVEMBRO DE 2016 

A mais nova obra da Coleção do           

Espírito Elvis Presley 
Pelo Médium 

Vivaldo P. S. Filho 

Mensagens de Além-Túmulo 

VOLUME 5 – Treasures of my Heart 
 

   
 

   Aqui, vemos apresentado mais uma nova coleção de 

belíssimas mensagens espirituais assinadas por grandes e 
graciosos Espíritos da Vida Superior da Terra: Veneranda 
(Santa Isabel de Aragão), Chico Xavier, Elvis Presley, Martin 
Luther King, Jr., René Descartes, Paramahansa Yogananda, 



     Livro # 27: “EM NOME DE ALLAN KARDEC” – Espírito D´Espérance/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
144 

Ed. e-book: 
2017 

Cármen Cinira, André Luiz, Bezerra de Menezes, Alma Eros, 
dentre outras luminosas Entidades da 9a. Esfera Espiritual da 
Terra (Arte em geral ou Cultural e Ciência), que foram grandes 
astros e estrelas da música e do cinema nacional e 
internacional: Carmem Miranda, John Lennon, Elis Regina, 
etc... 
 

  Num capítulo especial veremos um estudo matemático-
doutrinário sobre a Reencarnação Programada 
pela Matemática Divina de São Luis de França, 
agora tendo sob o foco da atenção do eminente Espírito do 
Prof. Dr. Hernani G. Andrade: "O NOVO TESTAMENTO", 
estudo este realizado a partir de dados preciosos e precisos 
no Evangelho de São Mateus. 

_______________________ 

    AS MARAVILHOSAS MULHERES MÉDIUNS  
 

   Além de tudo isso, são apresentadas aqui, nesta obra de 
pura Espiritualidade Superior, algumas das mais fantásticas 
Revelações Reencarnacionistas sobre a VOLTA ao solo da 
vida terrena de algumas mulheres maravilhosas que, no final 
do século XIX e começo do século XX, foram grandes 
médiuns, quando vemos como os Benfeitores da Vida Maior 
tratam as suas pupilas, agora REENCARNADAS NO BRASIL, 
carregadas pelo bafejo divino da vitória passada. 

_______________________ 

NENHUM VERDADEIRO AMANTE DO ESPIRITUALISMO 
CONTEMPORANEO PODERÁ DEIXAR DE ACESSAR             

ESSE NOVO LIVRO (# 24, 191 PÁG.)  

PELA MEDIUNIDADE DE 

VIVALDO P. S. FILHO                                     

Ricamente ilustrado!!! 
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Elvis Presley (A Reencarnação do Rei Davi bíblico). 

Chico Xavier (A Reencarnação de Allan Kardec).  

São os Mensageiros de Jesus Cristo que comandam as 
tarefas mediúnicas de Vivaldo P. S. Filho, numa santa 

orquestração Entre os Dois Mundos, obedecendo 
fielmente ao mandamento de AMARMO-NOS UNS AOS 
OUTROS COMO O MESTRE NOS AMOU, pois a Lei de 
Amor de Deus impera em todos Universos da Eternidade. 

_______________________ 

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

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

“De graça recebestes, de graça dai” – Jesus (Mt 10:8) 
BY ELVIS PRESLEY/CLARA DE ASSIS – OBRA INTEIRAMENTE GRÁTIS – 11/2016   

OS ARQUIVOS DIGITAIS (EM E-BOOKS) DOS VINTE E SETE (27) 
LIVROS DE VIVALDO FILHO ESTÃO DISPONÍVEIS PARA OS 

INTERESSADOS: INTEIRAMENTE “GRATIS”! 
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AS DUAS OBRAS MEDIÚNICAS QUE DERAM 
ORIGEM À SAGA METEMÁTICO-ESPIRITUAL 

SOBRE AS VIDAS SUCESSIVAS DE                          
SÃO LUIS DE FRANÇA                                                   

NA PÁTRIA DO CRUZEIRO!!! 

    

Os grandes Benfeitores André Luiz, Canuto de Abreu & Hernani G. 
Andrade assinam o Livro Original: Livro # 6 (Em 3 Volumes): 

 “SÃO LUIS IX – O Apóstolo Espiritual da 
Codificação Espírita” 

Pelo médium Vivaldo P. S. Filho, e com a graciosa e competente 
participação de outros grandes Espíritos da Vida Mais Alta!!! 

OS ARQUIVOS DIGITAIS (EM E-BOOKS) DE TODOS OS 27 LIVROS 
PSICOGRAFADOS PELO MÉDIUM ESTÃO DISPONÍVEIS PARA        

OS INTERESSADOS: INTEIRAMENTE “GRATIS”! 

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

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

No Facebook: www.facebook.com/vivaldo.psfilho 
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ESTA É A CONTINUAÇÃO DO FANTÁSTICO      
LIVRO MEDIÚNICO:  

"SÃO LUIS IX – O Apóstolo Espiritual da 
Codificação Espírita” 

 

São Luis de França REVISITADO 

 

 

   Com novas e impressionantes Revelações Matemático-
Transcendentais, a partir dos "Sinais" & "Códigos" 
SECRETOS deixados pelos Prepostos de Nosso Senhor 
Jesus Cristo na Obra de Allan Kardec, de Chico Xavier, e 
na Bíblia Sagrada!... 

LANÇAMENTO OFICIAL EM NOSSO SITE ESPÍRITA EM            
09 DE NOVEMBRO DE 2016 EM COMEMORAÇÃO AOS          
20 ANOS DA MEDIUNIDADE DE VIVALDO P. S. FILHO  
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A CONTINUAÇÃO E O COMPLEMENTO DA OBRA 
ORIGINAL SOBRE SÃO LUIS IX 

  "SÃO LUIS IX - REVISITADO" 
 

Pelos Espíritos de André Luiz, Hernani G. Andrade e 
Canuto de Abreu 

  

   Aqui temos o novo livro mediúnico "SÃO LUIS 
REVISITADO", que se trata da continuação da obra que 
deu origem às Revelações sobre a VOLTA de São Luis de 
França no solo brasileiro do século 20-21, agora em 
comemoração dos 20 anos de tarefas mediúnicas de 
Vivaldo Filho no Espiritismo. 
 

   Novos fatos matemáticos foram descobertos nas obras de 
Allan Kardec e Chico Xavier em forma Sinais e Códigos 
Secretos de Deus que haverão de estarrecer a todos os 
sinceros adeptos da Terceira Revelação, e estudiosos da 
Reencarnação, como um todo. 
 

   Além das inúmeras Entidades da Vida Maior que auxiliam 
os Autores Espirituais deste novo compêndio de luz, dentro 
do conjunto da obra, foram adicionados capítulos muito 
particulares assinados pelos veneráveis Espíritos Hernani 
G. Andrade e do Prof. José Herculano Pires, que fazem 
importantes Revelações Matemáticas muito bem 
documentadas, como capturadas na versão original do 
DVD: "Pinga-Fogo COM CHICO XAVIER" (na versão 
elaborada em 2006 pelos COMPETENTES PRODUTORES 
DA VERSÁTIL HOME VIDEO, sob o comando de Oceano 
Vieira de Melo), sobre a vida passada de Vivaldo Filho como 
O Poeta dos Escravos, Castro Alves, assim também como 
São Luis de França. 
 

   São vários estudos minuciosamente capturados pelos 
Agentes da Vida Maior, que focam na VOLTA do Espírito 
São Luis em diversas Vidas Sucessivas, além de 
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encontrarmos aqui outras tantas mensagens espirituais de 
valor inestimável para o Espiritismo-Evangélico. 
 

   Já ao seu final teremos uma empolgante Entrevista 
Inédita com São Luis de França (reencarnado), num 
misto de Mediunidade e Animismo, conduzida pela gloriosa 
Entidade  Santa Isabel da Hungria, e mais duas 
belíssimas Mensagens do Espírito: Allan Kardec, uma do 
dia 09 de setembro de 2016, e outra quando, no dia em 
que se comemora o seu aniversário de 212 anos de 
nascimento, em 03 de outubro de 2016, celebra a sua 
amizade e estima pelo Diretor Espiritual da "Sociedade 
Espírita de Paris" ao tempo da Codificação da Doutrina 
dos Espíritos, mensagem esta psicografada por Vivaldo 
Filho, a encarnação atual de São Luis IX... 
 

   Além de empolgantes Mensagens Espirituais assinadas 
pelos generosos Espíritos: Chico Xavier, Veneranda, Santa 
Clara de Assis, Elvis Presley, William Crookes, Erasto, 
Timóteo, São Luis IX, Fénelon, Léon Denis, Emmanuel 
(Reencarnado), André Luiz, Hernani Guimarães Andrade, 
Martins Peralva, Neio Lúcio/Santa Marina, Inácio Ferreira, 
Odilon Fernandes, Gabriel Delanne, Sigmund Freud, 
J. Herculano Pires, dentre outros grandes Benfeitores da 
Vida Maior, alguns deles que vieram da 9a. Esfera 
Espiritual da Terra (Arte em geral ou Cultural e Ciência) e 
que, em suas últimas passagens pela vida planetária foram, 
e ainda o são, inesquecíveis astros e estrelas do cinema e 
da música brasileira e internacional.  
  

Livro # 26: 433 pág. Ricamente Ilustrado!! 
  

 LANÇAMENTO OFICIAL EM NOSSO SITE ESPÍRITA                           
EM 09 DE NOVEMBRO DE 2016: 

 

http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus 
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E veja também outros títulos!! 

UM SÉRIO ESTUDO SOBRE                     

MÉDIUNS E MEDIUNIDADE 

     

Com o auxílio, pelo menos, dessas três (3) obras da lavra mediúnica 
de Vivaldo P. S. Filho, cremos que os médiuns da atualidade, e mesmo 

do futuro, tanto quanto os demais sérios investigadores da Alma 
Humana, haverão de conhecer, um pouco mais, sob os diversificados 

aspectos da Mediunidade com Jesus Cristo, e devidamente 
embasados no pensamento racional e lúcido, amoroso, e todo moral 
de Allan Kardec e Chico Xavier, que, naturalmente, podem vir a servir 

de grande auxílio para o desvendar dos Grandes Mistérios do Mundo 
Psíquico e Mental da Criatura e do Universo.  

– André Luiz (Vivaldo Filho) 

As obras mediúnicas de Vivaldo P. S. Filho       

“Os Espíritos Superiores tem trazido pela nossa modesta 
mediunidade algumas das mais surpreendentes revelações 

espirituais sobre Mediunidade e as Vidas Sucessivas, quando 
temos tido a oportunidade de verificar a autenticidade das 

informações reencarnatórias por uma série de dados e evidências 
matemáticas precisas, e que estão de acordo com as orientações 

de Allan Kardec e Francisco C. Xavier.” – Vivaldo Filho 
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Breve Lançamento da Coleção André Luiz                 
Pelo médium Vivaldo P. S. Filho 

 

    

André Luiz está de volta neste novo lançamento: Livro # 28:  

“Um Novo Amanhecer - Volume 3”                                    

E com a graciosa e competente participação da Mentora Elizabeth 
D´Espérance e outros grandes Espíritos da Vida Maior!!! 

OS ARQUIVOS DIGITAIS (EM E-BOOKS) DOS 27 LIVROS 
PSICOGRAFADOS PELO MÉDIUM ESTÃO DISPONÍVEIS PARA 

OS INTERESSADOS: INTEIRAMENTE “GRATIS”! 

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

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

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

   
O médium e pesquisador baiano Vivaldo P. S. Filho apresenta uma série de vinte 

e sete (27) obras psicográficas ricamente ilustradas, em E-BOOKS: 
Completamente: “Grátis”!! 

_____________________ 

 Numa série de comoventes e inspiradoras Mensagens Espirituais 
sobre Ciência, Filosofia e Religião (inéditas), os Amigos da Vida 
Maior, em grande parte da 9ª. Esfera Espiritual da 

Terra (Arte em geral ou Cultural e Ciência), consolam, 
esclarecem e animam os corações humanos, sempre desejosos que 
se encontram de transmitir aos companheiros encarnados na Terra: 
mais Amor e mais Carinho, mais Educação e mais Orientação, com 
palavras carregadas não somente de grandes verdades, mas, acima 
de tudo, de muita Esperança no futuro, para todos aqueles que se 

identificam, desde hoje, com as formosas promessas de Paz, 
Fraternidade e Solidariedade, do Divino Profeta, Jesus de Nazaré. 

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

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

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

A Reencarnação de Allan Kardec 

 

Leia, estude e divulgue as obras da 
lavra mediúnica de:  

Francisco Cândido Xavier 
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BY A FALANGE DA VERDADE 

_________________ 

 

SEMPRE HÁ UMA OPORTUNIDADE NOVA PARA QUEM 

REALMENTE DESEJA SE LEVANTAR DAS SOMBRAS DA 
IGNORANCIA, ANTES QUE A LUZ SOBERANA DA 

REENCARNAÇÃO SE APAGUE NOVAMENTE POR NÃO SER 
SOLUÇÃO À PREGUIÇA E À INDIFERENÇA... 

DEUS NOS OFERTA SERVIÇO CONSTRUTIVO, ESPERANDO 
DE NÓS SINCERIDADE E DEVOTAMENTO. 

André Luiz 
By E. d´Espérance/A FALANGE DA VERDADE – SEM FINS LUCRATIVOS – 01/2017  


