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Pelo Espírito Santa Clara de Assis               

COM A PARTICIPAÇÃO DE ESPÍRITOS AMIGOS 
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______________________  

    As imagens e os pequenos extratos apresentados em nossos trabalhos 

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

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

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

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

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

lucro financeiro. 

 

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

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

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

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

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

 

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

______________________  

 

http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus
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Os Diretores Espirituais                                                              
do Médium Vivaldo P. S. Filho 

 

Veneranda (Santa Isabel de Aragão) 

Francisco Cândido Xavier 

Elizabeth d´Espérance 

Adolfo Bezerra de Menezes 

André Luiz (pseudônimo do Dr. Carlos Chagas) 

Cárita (pseudônimo de Santa Irene de Atenas) 

São Paulo (Apóstolo) 

Erasto (no lugar de Emmanuel) 

Santa Clara de Assis 

____________ 
 

 

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

 
 

"MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS - 

Relatos de um Médium Espírita" 

_______________________ 
 

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

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

_______________________ 
 

PREFÁCIO – Pelo Médium Carlos A. Baccelli 
 

MEDIUNIDADE ENTRE OS DOIS MUNDOS 
 

No campo da mediunidade, cada médium com sua 

condição receptiva, quanto cada espírito com a sua 

capacidade transmissora. 
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Assim, a bem dizer, a mediunidade é uma tarefa 

que se articula entre os Dois Mundos, na qual 

espírito e médium se complementam, por serem 

interdependentes. 

A obrigação de estudar e de conhecer compete 

tanto ao médium quanto ao espírito, pois um não 

pode, de maneira absoluta, suprir a deficiência do 

outro. 

Neste livro, que devemos ao esforço sincero do 

confrade Vivaldo, devotado seareiro da Doutrina 

Espírita, nos deparamos com inúmeras informações 

hauridas em outras fontes e experiências por ele 

mesmo vivenciadas no cotidiano de seus labores 

mediúnicos com Jesus. 

Temos certeza de que esta obra será de grande 

utilidade para todos os estudiosos do tema em 

pauta – Mediunidade –, descortinando novos 

horizontes à compreensão de muitos. 

Conforme temos dito noutras oportunidades, se o 

Espiritismo carece de ser estudado como Ciência do 

Espírito que é, a Mediunidade precisa igualmente 

ser estudada como sendo um de seus ramos mais 

importantes de especialização. 

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

requisitar, cada vez mais, a participação consciente 

e responsável do medianeiro no intercâmbio entre 

os Dois Planos da Vida. 

Sobretudo, permanece-se na expectativa de que o 

médium espírita continue fiel ao “dai de graça o que 

de graça recebestes”, pois tanto o conhecimento do 

Espiritismo quanto o exercício da mediunidade não 

fazem qualquer sentido, sem que se volte para 

nossa necessidade inadiável de renovação íntima. 

_______________________ 
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Nota explicativa por Vivaldo P. S. Filho: 

Este comentário trata-se do "Prefácio" da nossa 

primeira obra mediúnica, "MEDIUNIDADE EM DOIS 

MUNDOS/AMOR, SEXO E OS VARIADOS ASPECTOS 

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

Espíritos de Elizabeth d´Espérance, Francisco Cândido 

Xavier & Adolfo Bezerra de Menezes, prefácio este 

assinado pelo eminente médico e benfeitor 

desencarnado (cirurgião-dentista) Dr. Odilon 

Fernandes, em 23 de março de 2009, durante reunião 

íntima nas dependências do "Lar Espírita Pedro e 

Paulo", em Uberaba/Minas Gerais, companheiro das 

lides espíritas com enorme serviço prestado à causa do 

Consolador Prometido nas terras do Cruzeiro. 

Atualmente, o Espírito Odilon Fernandes, trata-se de 

um valoroso Instrutor da Vida Maior especialista em 

Mediunidade e na Vida Espiritual e autor de várias 

obras de alto valor doutrinário sobre estes temas, com 

a primeira delas pela lavra mediúnica de Baccelli 

("Mediunidade e Doutrina", IDE - Instituto de 

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

inesquecível médium mineiro Francisco Cândido Xavier. 

Quanto ao médium Dr. Carlos A. Baccelli, atualmente 

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

10 em parceria psicográfica com Chico Xavier, e 

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

o Chico, o Baccelli atualmente é considerado um                 

dos maiores biógrafos no Brasil do                                 

Apóstolo da Mediunidade. 

_______________________ 

Para acessar (inteiramente GRÁTIS!!) este Livro digital 

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

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

 

http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus/bio?fbclid=IwAR2_Ss8Rk73jw7-pyHjclL5WLXxKQuASeTKJ1qf5gU49nfH6iEVWAIGdcNs
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E o Trabalho Continuará... 

 

 

Em novos Livros, com DOIS (2) VOLUMES, damos 

continuidade às obras anteriores que trazem as 

Mensagens dos Espíritos de Luz da 9ª. Dimensão 

da Terra, tendo aqui, na grande Mensageira da 

Caridade: Clara de Assis, a intermediária 

excelente da Lei de Amor. 

- (Espírito)                                   

Vivaldo P. S. Filho (médium)                   
(Salvador/BA, 22 de março de 2018) 

By A Falange da Verdade 
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_____ _____ 

 

O Espírito Mentor de                     

Francisco C. Xavier                                         
(Atualmente reencarnado no interior do Estado de São Paulo) 
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   Na longa estrada que temos a percorrer para 

alcançarmos o , como 

Espíritos puros que haveremos de ser, estará sempre 

presente em nossa intimidade: a , de 

maneira que nesta busca incessante, e mais ou 

menos longa, pela nossa melhoria moral estaremos 

em contato construtivo e perpétuo de uns com os 

outros, e nós todos com Deus, que nos estima a 

tal ponto que nos criou ajustados com a sua Perfeita 

Capacidade de Compreensão, de Tolerância, e de 

Entendimento, já que todos nós somos partícipes da 

vida uns dos outros, agindo e reagindo uns diante 

dos outros, recebendo, doando e intermediando os 

elementos naturais da vida íntima de cada um em 

interdependência permanente, já que todos nós, sem 

exceção, somos criaturas autenticamente associadas                

umas com as outras. 

   É da Lei que ninguém caminhe a sós, seja por fora 

ou por dentro de si mesmo. 

   Pois, que: A RIGOR TUDO É MEDIUNIDADE. 

 

  

Vivaldo P. S. Filho (médium)                           

(Salvador/BA, 14 de março de 2018) 
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Nota do médium em 24/06/2021: 

   Eu não posso negar que uma das partes da Doutrina 

que mais me agrada é, sem dúvida, a que diz respeito 

aos fenômenos mediúnicos, que para mim, em caráter 

particular, deixa-nos de frete com o Mundo Espiritual em 

suas diversificadas facetas, pois além de nos deixar 

conhecer algo do que haveremos de ser, ao deixar a vida 

humana pela morte carnal, ou continuar sendo, é bem 

certo que nos dá uma visão mais abrangente de como 

haveremos também de viver e conviver, seja em família 

ou em sociedade, no trabalho ou em lazer, visto que tudo 

isso existe por Lá, claro que cada envolvimento de nossa 

parte dependendo do grau de amadurecimento moral 

que já tenhamos alcançado até o presente estágio de 

Evolução, então, esta Carta Espiritual de Emmanuel me 

trouxe a lembrança dos muitos quadros mediúnicos, seja 

de vidência ou clarividência, de audição psíquica de perto 

ou de longe, de percepção dos fluidos espirituais quanto 

das manifestações materiais, propriamente ditas, que os 

tem me proporcionado, para que, 

nesta minha caminhada atual como médium de variadas 

possibilidades transcendentais, eu possa me manter 

certo do que estou fazendo e do que, a rigor, eu devo 

realizar com a Ajuda deles mesmos, para que, pela 

Doutrina Espírita, possamos juntos assegurar aos seres 

terrenos mais algum material de Estudo e Reflexão Mais 

Elevada, que possa realmente nos entreter a todos não 

apenas pela mente, quanto, em caráter especialíssimo, 

pelo coração da gente. 

   Que Jesus ilumine a . 
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_______****_______ 

O Presidente Espiritual da                                                     

“Sociedade Espírita de Paris”                   

ao tempo de Allan Kardec,                       

no século XIX. 

 

Uma das encarnações passadas de Vivaldo P. S. Filho. 

____São Luis IX (9) ____                                         

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

_______****_______ 
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E A 9ª. ESFERA DA TERRA – Vol. 1 

Com Espíritos Amigos 

 

Vivaldo P. S. Filho &  

 

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

____ “Se não tivesse caridade, tudo isso de nada me 

serviria.” (São Paulo, 1ª. Epístola aos Coríntios. O Evangelho Segundo 

o Espiritismo, capítulo XV, FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO). 
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Carmem Miranda & Vinícius de Morais. 

As imagens, quanto os pequenos extratos, apresentadas neste 

trabalho espiritual:                                                                             

“Elvis e a 9ª. Esfera da Terra – Vol. 1”, foram 

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

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

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

Filho, de aferir qualquer lucro financeiro. 
 

1a versão: 03/2018 by Vivaldo P. S. Filho 

OBRA REVISTA & AMPLIADA EM 06/2021. 

   Este Livro, que tem a Autoria Espiritual da bela Clara 

de Assis & Espíritos Amigos, vem aqui complementar as 

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

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



                    Livro # 72: ELVIS E A 9ª. ESFERA DA TERRA – Vol. 1” – C. de Assis/Vivaldo P. S. Filho 

 14 

Ed. e-book: 
2018-21 

______________ 
 

NOTA ESPECIAL DO MÉDIUM: 
 

   Segundo os dados (virtuais) que produzimos à época 

sobre esta específica obra (# 72), a sua publicação em 

nosso se deu no dia 27/03/2018, por isso 

os seus backups (originais), deste Livro (72), estão 

devidamente preservados, mas com datas diferentes da 

que aparece no Site, com data de 31/03/2018, para o 
arquivo em Word & de 27/03/2018 para o arquivo em 

PDF, já este como apareceu originalmente no Site, que 

de alguma maneira poderão servir para uma possível 

conferência histórica e/ou doutrinária em dois arquivos 

(Word & PDF). 
 

        
 

As capas: da 1ª. versão, de 03/2018 & da 2ª. versão, de 06/2021. 
 

   Aqui, vamos fazendo a sua Revisão & Ampliação, 

segundo este backup opcional de 31/03/2018!! 
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EM COMEMORAÇÃO DOS                                 

164 ANOS DO ESPIRITISMO                           

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

 

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

Espíritos em 1857. 

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

trabalho precisa continuar”... E dentro desse ritmo 

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

obra deles mesmos, que não pode ter solução de 

continuidade!... 
    
 

 Quem desejar reproduzir partes de meus livros 

mediúnicos, poderão o fazer sem impedimento 

algum, apenas solicitamos a generosidade de citar a 

nossa específica obra como a fonte de consulta. 
 

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

 

   Rogamos aos nossos amigos leitores que queiram nos 

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

fazer o melhor de minhas forças. 
 

 

   
 

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

 
    

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

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

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

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

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

 
                                               

   Meus irmãos de caminhada! Esta é uma regra que deve 

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

, pois não há como 

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

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

_______________ 
    

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

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

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

 

– Neio Lúcio 
 

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

 

O Médico-Amigo de Chico Xavier! 

  

Prezado amigo Vivaldo, 

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

leitores” que estão trabalhando nas Universidades. Dentre 

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

e a de Minas Gerais, existem grupos estudando a 

Espiritualidade À LUZ DA MEDICINA...  

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

se levantarão contra o seu livro por nele existirem obras 

polêmicas, que alguns irmãos “ainda não devidamente 

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

– ELIAS BARBOSA                                                  

(Comentário antes de sua desencarnação prematura,                                                   

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

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

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

A NOVA CIÊNCIA DA “NUMEROLOGIA ESPÍRITA” 

APREGOA NÃO APENAS A OBSERVAÇÃO FRIA E PURA 

DOS NÚMEROS E DOS CÁLCULOS NA DECIFRAÇÃO 

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

INSERIDOS NA BÍBLIA SAGRADA E NA LITERATURA 

ESPÍRITA DE ALLAN KARDEC E FRANCISCO C. 

XAVIER, PARTICULARMENTE, MAS UMA 

RACIONALIDADE TODA ESPIRITUAL, QUE ENVOLVE 

SENSIBILIDADE E SENTIMENTO, MORAL E ÉTICA, 

RELIGIÃO E RELIGIOSIDADE, QUE SÃO AS 

FERRAMENTAS IDEAIS PARA QUE POSSAMOS AFERIR A 

AUTENTICIDADE DOS FENÔMENOS DA REENCARNAÇÃO 

PROGRAMADA & “MÚLTIPLA”, PELOS PROCESSOS 

NATURAIS DA LÓGICA E DA SABEDORIA, DO 

CONHECIMENTO E DA EDUCAÇÃO, SEMPRE FRUTOS DE 

UMA MENTALIDADE SADIA, DE UM CORAÇÃO PURO,                 

E DE UMA ALMA CARIDOSA.  

     

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

(Salvador/BA, 24 de julho de 2015)                                   

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

cujas diversas partes foram tratadas 

separadamente, depois coligidas num corpo 

metódico, quando puderam ser reunidos 

materiais suficientes. Esta parte da ciência 

espírita mostra desde já que não é uma 

concepção sistemática individual, de um homem 

ou de um Espírito, mas produto de múltiplas 

observações, que tiram sua autoridade da 

concordância existente entre elas.” 

   

–  

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

1866, Introdução ao estudo dos fluidos espirituais, 

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

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

Médium Vivaldo P. S. Filho 

 

Vivaldo Filho concedendo uma entrevista à conceituada jornalista 

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

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

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

   O Espírito Allan Kardec, que é o nosso mais 

graduado Benfeitor Espiritual – muito embora ele tenha 

preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica como 

Chico Xavier, às vezes, e segundo as circunstâncias 

psíquicas que envolvem cada comunicado, ou seja, a 

depender da natureza mental e emocional do diálogo, faz 

questão de se fazer perceber com a personalidade marcante 

do grande Codificador do Espiritismo, o que naturalmente 

me deixa completamente envolvido pela emoção e pela 

sensibilidade de sua presença sempre segura, sóbria e 
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sábia, embora muito simples e muito amável!) –, nos orienta 

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

Nova Ciência da “Numerologia Espírita”, se 

constitui tão somente de um simbólico apêndice, um detalhe 

mesmo, devotado ao interesse de expressar uma 

vestimenta nova, ou antes, uma roupagem atual, e 

específica, da já conhecidíssima “Numerologia”, 

reconhecendo ele o caráter muito particular, quanto muito 

valoroso, desta emblemática Ciência dos Números, que 

acreditamos, tanto eu mesmo quanto os meus amorosos 

Amigos Espirituais, ser um belo veículo de averiguação das 

ainda Desconhecidas e Grandes Verdades da Criação 

Universal, dentro das suas disciplinas particulares e 

especializadas. 

 

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

Especial do Médium 

   

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

e atuantes Benfeitores Espirituais da Vida Maior, embora ele 

tenha preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica 

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

circunstâncias psíquicas que envolvem o comunicado, ou seja, 

a natureza mental e emocional do diálogo que vamos mantendo, 

quanto doutrinária, faz questão de se fazer perceber com a 

personalidade do grande filósofo grego Pitágoras, o Pai da 

Numerologia, COM A INTENÇÃO DE NOS ILUSTRAR 

ACERCA DAS INÚMERAS POSSIBILIDADES DO PSIQUÍSMO 

HUMANO-ESPIRITUAL, DANDO-NOS A CERTEZA DE QUE 

OS NOSSO ESPÍRITO, ESTEJAMOS ENCARNADO OU 

DESENCARNADO, EM DETERMINADAS CIRCUNSTÂNCIAS 

E SITUAÇÕES, POSITIVAMENTE, PODEM ACESSAR O SEU 

PASSADO PRÓXIMO OU MESMO MUITO REMOTO, MESMO 

QUE ESTE PASSADO REMONTE AOS MILÊNIOS DO TEMPO 

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

intelectualizados, mas embrutecidos pela maldade, mesmo que 

temporária seja essa maldade, também tem como acessar as 

suas ou mesmo as nossas INÚMERAS memórias pregressas, 

quando, neste caso particular, procuram devassar determinados 

conhecimentos arquivados e mantidos de maneira quase 

mecânica em determinadas regiões do nosso corpo caloso que 

tenhamos assimilado no tramite natural de nossa evolução 

intelectual, levando em consideração que muitas fraquezas 

morais e emocionais que aparentemente já foram esquecidas 

por nós também possam ser de seus interesses, imediatos ou 

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

apresentado pela Nova Ciência da “Numerologia 

Espírita”, segue apenas o ritmo natural da Evolução do 

Conhecimento, que está sempre sujeito a novas interpretações 

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

sem que haja a absoluta necessidade de lhe reformular os 

conceitos básicos. 

 

   Neste nosso caso, apenas apresentamos uma roupagem 

atual, num competente corpo de Doutrina Decifratória, da 

eficiente Numerologia de Pitágoras, reconhecendo, ele, o 

caráter muito particular, quanto muito valoroso, desta Ciência 

Psicológica dos Números. 



                    Livro # 72: ELVIS E A 9ª. ESFERA DA TERRA – Vol. 1” – C. de Assis/Vivaldo P. S. Filho 

 26 

Ed. e-book: 
2018-21 

 

      

   Vejamos de que maneira podemos nos instruir pela palavra 

do grande Instrutor EMMANUEL, pela psicografia de Chico 

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

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

 ___________ 

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

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

obra mediúnica: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – A Revelação do 

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

apresentamos uma importantíssima opinião do grande 

médium Chico Xavier sobre o tema da Numerologia: 

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

Reencarnação Programada, ou seja, aquela seguindo 

princípios de origem Superior, atentem para a importância do 

extrato que retiramos da obra “Chico Xavier: encontros no 

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

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

traz uma verdadeira pérola de Emmanuel (por Chico Xavier) 

para uma melhor compreensão de nossos apontamentos à luz 

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

informações acima, lembrando ainda que o extrato a seguir foi 

encontrado dias após a elaboração do texto acima. Vejamos: 

P – Pessoalmente, e por experiência própria, acredito na 

influência dos números na vida das pessoas, ou da 

comunidade. A Bíblia contém citação freqüente de certos 

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

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

dado setenta vezes sete, o Apocalipse cita o número 7 

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

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

em si um mundo vasto de significações, que demanda estudos 

adequados com a supervisão de especialistas do assunto. Não 

disponho de elementos para confirmar ou negar as assertivas 

das autoridades que se manifestam nessa área de 

investigações espiritualistas. Guardo, porém, a convicção de 

que, em nosso renascimento já trazemos, por inspiração dos 

Benfeitores Espirituais que nos assistem, a influência dos 

números de que estejamos necessitados para que a vida nos 

conceda o melhor que sejamos dignos de receber. E isso 

acontecerá, até que possamos conquistar a numerologia como 

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

médium: Os grifos são meus. 



                    Livro # 72: ELVIS E A 9ª. ESFERA DA TERRA – Vol. 1” – C. de Assis/Vivaldo P. S. Filho 

 28 

Ed. e-book: 
2018-21 

_____________________ 

 

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

confirmação da verdade.” 

– Santo Agostinho (354–430 d.C.) 

_____________________ 

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

 

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

A nossa sincera homenagem à minha preciosa mãezinha:                                                                

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

e de generosidade que nos lecionou durante a minha atual 
existência, quando neste ano de 2018 completo 54 anos de idade. 
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                 Século XIII                     1972                
    

  
                  1973                        Século XXI 

 

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

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

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

Em nome dos meus Benfeitores Espirituais dedico esta obra à 

minha querida mãezinha Maria Isaura C. Cabral.  

– Vivaldo P. S. Filho 

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

 
 

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

nosso Lar sendo fotografada.                                                                                              

___________ 
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Dedicatória Especial – II 

 

Elvis & Sean Shaver.  

       
 

Agradecemos ao Flaming Star Fan Club of Norway (www.flamingstar.no) por nos 
ter autorizado o uso de algumas das fotos de Elvis Presley do seu imenso acervo. 
Também o nosso carinho todo especial ao querido autor e mega Elvis collector Erik 
Lorentzen (www.elvisfiles.no) pela mesma gentileza (por meio de Arne Metzner). 

 

O nosso afetuoso abraço de agradecimento ao eterno amigo Arne Metzner 
(Norway), e ao inesquecível fã-fotógrafo Sean Shaver (USA), com quem tivemos a 
honra de manter correspondência em um certo período de minha vida. 

http://www.flamingstar.no/
http://www.elvisfiles.no/
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O Espírito Dr. Inácio Ferreira Interpreta a  

“Numerologia Espírita” 

       

   A “Numerologia Espírita” nada mais é que o 

desenvolvimento natural do Espiritismo, pois não se dá ao luxo 

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

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

Céu as claridades dos “SINAIS” SAGRADOS DE DEUS, 

invariavelmente, inseridos em todo o ecossistema de vida planetária, 

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

devassemos a intimidade da maneira matematicamente correta, 

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

Cândido Xavier, especialmente estas, pela própria natureza dos 

seus inquestionáveis méritos mediúnicos quanto científicos, 

assim como da Bíblia Sagrada (Antigo e Novo 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 fundamentalmente Evangélica, não podemos nos 

esquecer de que Allan Kardec a conduziu também de 

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

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

com a devida adaptação para este Livro de Clara de Assis 

& Espíritos Amigos. 
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______________ 
 

NOTA ESPECIAL DO MÉDIUM (Reprise): 
 

   Creio, que valha a pena a gente destacar o grande 

Serviço Espiritual que este inestimável Benfeitor da Vida 

Maior tem executado pelas faculdades psíquicas do Dr. 

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

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

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

de Deus: Francisco C. Xavier.  
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______ ______ 

 

Elvis Aaron Presley (Tupelo, 8 de janeiro de 1935 — Memphis, 16 de 

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

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

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

Elvis também foi um dos pioneiros do rock and roll.  

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

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


                    Livro # 72: ELVIS E A 9ª. ESFERA DA TERRA – Vol. 1” – C. de Assis/Vivaldo P. S. Filho 

 39 

Ed. e-book: 
2018-21 

 

 

   Precisamos nos esforçar mais, no que toca à nossa 

Elevação Espiritual, sem que fiquemos dando 

margem para desculpas que mais se acumularão em 

forma de nuvens escuras em torno de nossa casa 

mental, sim, porque tais formas-pensamentos, que 

são imagens vivas criadas por nós mesmos e pelos 

outros, acabam por nos obstinar na tremenda falta 

de fé para que possamos nos insurgir contra todo o 

tipo de mazelas morais que, geralmente, nos levam 

a quedas maiores e fantásticas, sem que tenhamos 

forças para voltar atrás e fazer alguma coisa melhor, 

antes que a morte material nos surpreenda!... 

   O querido Vivaldo, ainda hoje, quando se 

encontrava em um transe pelo sono, descansando, 

abarcou com a presteza necessária como um mar 

imenso de criaturas desencarnadas de regular 

grau de evolução moral iam se compactando após 
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a morte carnal buscando euforicamente um meio de 

pegar o “Metrô” que os levassem para Mundos Mais 

Altos, sem que sequer tenham feito o necessário para 

que pudessem tomar posse do bem aventurado-

bilhete de passagem que viesse a lhes autorizar o 

ingresso no Grande Vagão (Real) da Imortalidade 

Maior, sendo que cada um, ali, haverá de pegar a 

condução (mecanizada!) mais apropriada à sua real 

condição espiritual, para que possam seguir 

juntos, ou em separado, ao Destino que fizeram 

por merecer!... 

   Curiosamente, durante este breve lapso de tempo, 

e lá vendo tudo de bem perto, pois que ele se 

encontrava em meio aos transeuntes astrais, pensou 

ele que havia chegado a sua vez de também 

embarcar, como se diz: dessa para uma melhor!... – 

Risos. 

    

   Quem de nós já poderá prever a hora certa da 

partida, e com a qualidade exata da recepção?... 

Elvis Presley                                      

Vivaldo P. S. Filho (médium)                      
(Salvador/BA, 22 de março de 2018) 
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   Nota do médium: Realmente, eu fiquei um pouco 

surpreso e atemorizado, dando conta de mim mesmo, da 

minha situação diante da morte material, já que ali, 

naquele Centro de Triagem, que era na verdade uma 

, via como as 

incontáveis pessoas, homens e mulheres sem grande 

elevação espiritual, mas certamente que sem graves 

conflitos de ordem íntima, se atropelavam tentando 

pegar um dos vagões do Metrô-Astral que pudesse lhes 

levar para , que, segundo entendi, 

neste  específico episódio, estariam de portas abertas e 

condução adequada para os que desejassem, realmente, 

ir para Lá, já que a opção ficaria, na maior parte das 

vezes, para os próprios indivíduos, que muitas vezes 

preferem não seguir muito Acima para poderem ficar em 

Dimensões mais próximas da Crosta, para que possam 

ficar junto aos seus estimados familiares e amigos, como 

uma espécie de protetores desencarnados.  

 

   De nossa parte: O que estamos levando como nossa 

bagagem?!... 
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_____ _____ 

 

Clara de Assis, em italiano Santa Chiara d'Assisi, nascida Chiara 

d'Offreducci (Assis, 16 de julho de 1193 — Assis, 11 de agosto de 1253), foi a 

fundadora do ramo feminino da ordem franciscana, a chamada Ordem de 

Santa Clara (ou Ordem das Clarissas). 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_italiana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Assis_(It%C3%A1lia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1193
https://pt.wikipedia.org/wiki/11_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1253
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_das_Clarissas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_das_Clarissas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Clara_de_Assis
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   O nosso amado Benfeitor, Elvis Presley, está 

soberbamente certo, quando sugere para cada um 

dos meus irmãos e irmãs da Terra Material, onde me 

encontro reencarnada atualmente, a extrema 

necessidade de que venhamos a tratar de nossa 

Elevação Moral com mais garra, muito mais esforço 

do que temos realizado no decorrer das eras 

passadas da nossa experiência planetária, pois 

agora, como dizem por aí: “ou vai ou racha”!..., se 

é que eu estou sendo bem compreendida pelos meus 

irmãos e irmãs leitores?!... 

   É que, seguramente, não temos mais tanto tempo 

a perder, como se o trem da desencarnação estivesse 
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ou pudesse nos aguardar a “boa intenção” por mais 

tempo, como se estivéssemos confiando na própria 

sorte, que certamente não está a favor de ninguém, 

pelo simples fato de ela não existir!...  

   Meus filhos e filhas! Sejamos mais decididos, assim 

como os Anjos Celestiais quando o caso é salvar-nos 

a vida moral, embora eles sempre pautem as suas 

destemidas ações pela hora precisa do Senhor, que 

tem nos aguardado pacientemente até hoje, mas que 

a partir de agora não mais fará isso, pois que o tempo 

se esgotou!... 

   A hora da Revolução é esta... 

 

   A de empenharmo-nos de maneira decidida pela 

nossa libertação de todo o atraso moral, deixando 

para trás o orgulho e o egoísmo, quanto a preguiça, 

e Seguindo com Jesus para o Seio de Deus, que age 

de conformidade com as Suas Soberanas Leis, que 
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sendo perfeitas, segundo a Sua Suprema Perfeição, 

somente espera de nós perfeição (Mateus 5:48). 

   Se cada um de nós fizer a parte que nos cabe 

realizar, é certo que em breves tempos a vida no seio 

da Terra irá se tornar um encantador Oásis de paz, 

alegria e belezas, onde todos poderão se refrescar 

por mais tempo da experiência material, sem que nos 

sobressaltemos com a expectativa de chegarmos 

logo a algum Mundo Superior, quando aqui mesmo 

poderemos já estar desfrutando dos encantos e das 

delícias de uma Vida Feliz & Pacificada. 

   Até que, finalmente, minha gente boa, pelas portas 

de uma desencarnação mais ou menos tranquila, 

partamos daqui para as Regiões Esplendorosas da 

Imortalidade Universal, na certeza de que sempre 

haverá mais coisas (materiais & morais) e mais 

Mundos a conhecermos e conquistamos, para a doce 

alegria e encantos de nós mesmos!... 

                                                  

Clara de Assis                                 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                         
(Salvador/BA, 22 de março de 2018) 
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   Nota do médium: Esta grande Mensageira da Vida 

Superior, segundo estou percebendo por caridade dela 

mesma, vive numa Orbita-Astral completamente diversa 

e diferenciada da nossa; sinto-a, como se ela não apenas 

vivesse, como, aliás, vive, em dois corpos materiais 

ao mesmo tempo – por força de uma 

, em uma adolescente e numa jovem 

senhora, um corpo físico estando no interior do Estado 

de São Paulo, enquanto que o outro está no interior do 

Estado de Minas Gerais, Brasil!! –, mas absolutamente 

transitando, habitando mesmo, em um Planeta de 

Evolução Espiritual muito Além da nossa acanhada e 

muito sofrida (risos) experiência terrena.  

   O seu corpo astral é de uma constituição leitosa que 

preenche o meu sentido físico de maneira tão delicada 

que, praticamente, 

caso ela mesma não fizesse a caridade de me manter 

íntegro emocionalmente, para lhe poder suportar toda a 

Elevação Espiritual de que é portadora. 
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  Ela é muito linda, com seus cabelos longos e loiros 

mesclados ao castanho delicado, tem um aspecto muito 

atraente, a sua roupa se destaca pelo rosa e pelo branco 

de uma pureza sem comparação na Terra, posso dizer 

que se trata de uma mulher comum aos meus olhos 

físico-astral, em seus talhes físicos joviais, embora ela 

se apresente à minha clarividência com uma constituição 

magnética profundamente diferenciada, posso assegurar 

que divina. 

 

A Capa (em 2ª. versão!) do Livro # 2,                                                                

o Volume # 1 desta Série de Luz. 
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   Para quem se recorda, foi a partir de uma Obra, do 

nosso Livro # 2: “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO – 

Vol. 1”, por , sob a Coordenação 

Espiritual de Santa Clara de Assis & Elvis Presley, que 

dei início, propriamente dito, ao meu próprio trabalho de 

psicografia com a recepção intensiva das Mensagens de 

Luz dos Espíritos Superiores da 9ª. Esfera Espiritual 

da Terra. 
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Prefácio de Veneranda 

 
Santa Isabel da Hungria 

1207 - 1231 

Santa Isabel de Aragão 

1271 – 1336 

Isabel de Portugal 

1397 - 1471 
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__O Prefácio da Mentora__ 

   Este Novo, o Livro de # 72, vem se incorporar 

aos demais da Abençoada Lavra-Mediúnica do nosso 

tão amado pupilo-Mentor, Vivaldo, que prima pelo 

desejo de oferecer aos seres da Terra Material mais 

algumas pinceladas do conhecimento e da moral 

sempre Elevada dos , tendo Elvis 

Presley & Clara de Assis como os seus Sábios, 

Amorosos & Devotados Benfeitores da Vida Mais Alta, 

embora todos nós já saibamos de que o Centro Maior 

e convergente de nossas mais sinceras atenções seja 

Nosso Senhor Jesus, por ser Ele a Luz Gloriosa do 

Mundo!... 

   Aqui, vamos ter mais algumas belas Mensagens 

dos Espíritos Superiores, além de uma bem-sucedida 

Investigação Matemática-Chave realizada pelo nosso 

querido , na indispensável 

Obra: “O que é o Espiritismo”, de Allan Kardec, 

em lembrança muito singela pela passagem do 161º. 

Aniversário do Nascimento do Espiritismo, que 

será Celebrado no próximo dia 18 de abril. 

   O Espiritismo está Aniversariando, mas somos nós 

que recebemos o precioso presente de Deus!... 

                                                       
Vivaldo P. S. Filho (médium)                         

(Salvador/BA, 27 de março de 2018) 
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   Nota do médium: Sempre gostamos de lembrar aos nossos 

antigos, quanto aos novos, leitores que a querida Entidade Veneranda 

usa de um pseudônimo (no Livro: , André Luiz/Chico 

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

Francisco Cândido Xavier, fora-nos possível saber que, a mesma, se 

trata do Espírito de Santa Isabel, a Rainha Santa de 

Portugal, como consta da obra espírita: “ISABEL – A mulher 

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

Vinha de Luz, Belo Horizonte/MG, 2012). 

   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, a prima de Maria (por uma Reencarnação “Múltipla” com 

esta mesma!), 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 

http://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_Julho
http://clicaeveja.blogspot.com.br/2012/07/aparicao-de-jacarei-spbrasil-livro.html
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_________________ 

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

   Depois do Espírito Francisco C. Xavier (que foi a 

reencarnação de Allan Kardec), a grande Entidade 

Espiritual Veneranda é o nosso mais graduado Guia 

Espiritual, no que me deixa o coração carregado de 

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

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

sempre me traz tranquilidade e segurança no trato com 

as minhas faculdades psíquicas, sem contar que ela, 

sempre que possível e necessário, me dá luzes acerca de 

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

humana. 

   Ela é uma inestimável Benfeitora da Vida Maior. 
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PRIMEIRA PARTE 

dos 
9ª.  

__________ 
 

  

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina 

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

fotográficos (desenhados pela querida médium mineira, que fora 

sobrinha do grande Eurípedes Barsanulfo!) do Espaço Geográfico 

Espiritual do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde na sua 

generalidade eles residem e trabalham, da referida 

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

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica 

obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André 

Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de 

Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora 

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

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

numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, 

que nasceu e reside atualmente na Cidade de São 

Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os 

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

Revelações Espirituais em torno de algumas de 

suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu 

conhecimento, ou não, por força da natureza 

transcendental do precioso projeto em curso estar 

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

de setembro do ano de 2012, quando o nosso pupilo 

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

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

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos 

Diversos, com a Coordenação Espiritual de Elvis 

Presley & Santa Clara de Assis, já debatido em 

obras anteriores de sua lavra psicográfica, e que foi 

produzido em homenagem ao Livro: “VOLTEI”, 

pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/pela FEB). 

   

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

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

pelo Espírito Santa Brígida da Suécia. 
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Vernon Presley, pai de Elvis Presley, era chamado por Elvis sempre como "papai", e 

Vernon freqüentemente se referia a Elvis, diante de todos, como “o menino”. Vernon 

cuidou de questões financeiras ao longo da vida de Elvis. Ele estava com medo de 

perder o dinheiro e acabar quebrando novamente. É por isso que ele estava com tanto 

medo da máfia de Memphis, porque Elvis queria compartilhar suas riquezas o tempo 

todo e dar presentes aos amigos membros da conhecida máfia. Vernon morreu de 

insuficiência cardíaca não muito depois da morte de seu filho, em 1979. 

http://members.tripod.com/sharoncarrell_1/vernon.html   

http://members.tripod.com/sharoncarrell_1/vernon.html
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CAPÍTULO # 1 

 

 

   A luta que temos de travar não é somente com o 

que trazemos dentro de nossos próprios corações, 

mas também com todo o tipo de artimanhas que são 

utilizadas pelas pessoas que circulam ao nosso redor, 

muitas vezes camufladas por um véu de boas ou 

pretensas amizades, pessoas que muitas vezes se 

aproximam da gente com ares de perfeição, criaturas 

quase que intocáveis diante dos diversos males 

humanos, mas que, na verdade, nutrem por nós 

mesmos verdadeiras aversões, como se a gente 

tivesse uma total culpa pelos desgostos e males de 

todos os matizes pela qual a existência terrena vem 

lhes ornamentando a própria vida!... 

   Tudo bem, até que, sob determinados aspectos, 

podemos ter alguma culpa neste cartório do Tribunal 

da Consciência, já que a maioria de nós, em 

reencarnações passadas ou atual, podemos ter lhes 

feito algum malefício, mesmo sem desejar, a estas 

específicas amizades ou a algum dos seus mais caros 

afeiçoados, entretanto, meus irmãos e irmãs do 

Plano Material, não é o caso de eles, assim como nós 

mesmos, que poderemos estar transitando por entre 

alguma destas esquisitices do caráter mais ou menos 
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doentio, ficarmos mantendo uma chaga como esta de 

maneira insistente, quase perene, somente com o 

interesse de agradar à Satanás por meio de nossas 

ações no mal diante dos que ainda não conseguiram 

a alegria suprema de deixar este Mundo de provas e 

expiações e, logicamente, se distanciarem da nossa 

presença, até então desagradável!... 

   Mas, como eu ia dizendo, nada melhor para cada 

um de nós que travarmos um diálogo salutar e 

sempre necessário com o nosso Anjo da Guarda, 

pedindo a ele a doce caridade de sua Proteção, 

enquanto, por nós mesmos, não conseguimos 

precisar que tipo de sentimento as demais pessoas 

de nosso convívio, ou não, estão nutrindo a nosso 

respeito. 

 

   Não, que devamos ser desconfiados demais, 

deixando ressaltar de nossa intimidade qualquer 
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patologia de um coração enfermo, sentimentalmente 

ou emocionalmente falando, mas pelo fato de, nos 

dias obscuros de hoje, quando vemos uns e outros 

tentando a todo custo arrasar a vida alheia a troco 

de sucesso virtual, mas sempre nos precavermos 

pelas palavras de Jesus Cristo: quanto ao sermos 

prudentes como uma serpente, embora simples 

como uma doce pomba (Mateus 10:16).  

   Tenho aprendido com a minha própria experiência, 

principalmente quando chequei Desde Outro Lado, 

que devemos sim amar a todos, fazer o bem com a 

maior pureza do nosso coração, entretanto que esta 

bondade não fique para nós como uma espécie de 

mausoléu, onde os brutos, os agressivos, e os falsos, 

possam vir a se utilizar para depositar os nossos 

despojos, após terem nos feito de suas vítimas 

inocentes e sem malícia alguma na Alma. 

    

   Que Deus nos afaste de todo o mal, assim seja. 

Vernon Presley                             

Vivaldo P. S. Filho (médium)                     
(Salvador/BA, 22 de março de 2018) 
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   Nota do médium: Hoje, mais do que nunca, o nosso 

Benfeitor e Amigo Espiritual, Elvis Presley, afirma que 

compreende muito bem toda a preocupação que seu 

paizinho querido tinha a seu respeito.  

   Segundo ele: “Caridade sempre. Mas sempre também 

com um toque de prudência e sabedoria.” 
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Elizabeth Rosemond Taylor, DBE (Londres, 27 de fevereiro de 1932 — Los 

Angeles, 23 de março de 2011), foi uma atriz anglo-americana nascida na Inglaterra. 

Liz, como foi mais conhecida, foi considerada uma das mulheres mais bonitas de 

todos os tempos; a marca registrada são os traços delicados de seu rosto e seus olhos 

de cor azul-violeta, uma cor rara, emoldurados por sobrancelhas desenhadas e 

espessas, de cor negra. Seu talento e beleza impressionavam qualquer pessoa, fosse 

da mídia ou fora dela. Foi diva eterna dos anos de ouro do cinema norte-americano. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_do_Imp%C3%A9rio_Brit%C3%A2nico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Londres
https://pt.wikipedia.org/wiki/27_de_fevereiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1932
https://pt.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://pt.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://pt.wikipedia.org/wiki/23_de_mar%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/2011
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atriz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Povo_dos_Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cinema_norte-americano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_Taylor
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CAPÍTULO # 2 

 

 

   A luta é sempre necessária, principalmente 

quando encontramos pelo caminho criaturas nada 

dispostas a pacificar os próprios corações pelo belo 

Evangelho de Jesus, tão necessário ao Mundo 

Material quanto ao Espiritual, mas não podemos 

deixar de lado a suprema necessidade de também 

sermos felizes pelas correntes de afabilidade e 

compreensão que, geralmente, encontramos nos 

ambientes de FESTA, onde podemos esquecer um 

pouco das amarguras da realidade, nua e crua, da 

experiência terrena, ou dos mundos inferiores, para 

aquecer os nossos corações e corpos pela beleza de 

dançar agarradinho com aquele ou aquela alma 

querida que tanto nos agrada o espírito, senão o que 

seria de nós, simples andarilhos da Vida Eterna?!... 

   Precisamos de nos amar uns aos outros, e nada 

mais acertado do que fazermos isto também entre os 

acordes de uma boa música, que nos enleve a alma 

tão cheia de esperanças e expectativas, para que a 

luta, esta bendita luta mencionada pelo amado 

Vernon, possa ser vencida por cada um de nós sem 

graves sequelas para a nossa tempera, que poderá, 

ou não, se abater segundo as dificuldades de cada 
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combate, mas que sempre terá um espaço íntimo 

para poder viver na alegria e na felicidade, dos que 

triunfam, também, pela paixão à Cultura e à Arte. 

      

   Meus amigos e amigas da existência terrena!..., 

creiam, sinceramente, de que do Lado de Cá há, sim, 

espaço para grandes concentrações de pessoas, que 

sempre ficam excitadas quando os acordes da viva e 

encantadora Música Celeste, de todos os ritmos do 

bem, entoam as suas poéticas canções de Amor, 

Romantismo, e Paixão sincera. 

   Como haveria de nos dizer o querido Chico Xavier: 

A nossa vida ‘é uma festa’. 

Liz Taylor                                         

Vivaldo P. S. Filho (médium)                       
(Salvador/BA, 23 de março de 2018) 
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   Nota do médium: Sempre gostamos de falar dessa 

querida Amiga Espiritual, Liz: tão linda, tão delicada, e 

tão atenciosa que sempre nos traz do Mais Alto alguma 

instrução particular de sua atual condição espiritual, 

particularmente a que diz respeito a sua condição de 

Mulher-Espírito, com todo o seu divino glamour astral, 

deixando-nos inclusive tocar-lhe os tecidos suaves 

de sua pele corporal, ou seja, ela faz questão de nos 

mostrar que, Lá em Cima, ela continua sendo de carne 

e ossos, embora em outros níveis atômicos de 

manifestação, mas, evidentemente, sem perder a sua 

natural Humanidade. 

 

   Para ser muito sincero com os meus leitores, a minha 

vontade era a de lhe agarrar o corpo macio e delicado e 

lhe carregar de beijos e abraços carinhosos (risos), de 

tão formosa que ela é!... 
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   Aliás, e para a minha grande surpresa, ela acaba de 

me dizer: “Isto, meu caro menino, você tem feito todas 

as vezes que sai do corpo e vem ao nosso particular 

encontro na: 9ª. Esfera da Espiritual da Terra, qual 

uma criança cheia de paixão e amor pela vida humana.” 

 

   Ela também nos deixa a todos a recomendação de 

estudar o excelente Livro: “A VIDA ALÉM DO VÉU”, 

por Rev. G. Vale Owen, pela Editora da FEB, afirmando 

que o Universo é Eterno, e mesmo as Regiões 

Espaciais de nossa Terra ainda tem muito no que ser 

conhecidas, visto que nem mesmo o grande ANDRÉ 

LUIZ, pelo Chico, deu a última palavra, ou disse tudo, 

acerca da Vida Espiritual. 
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Howard Andrew Williams, conhecido como Andy Williams (Wall Lake, 3 de 

dezembro de 1927 - Branson, 25 de setembro de 2012) foi um cantor estadunidense famoso por 

sucessos como a canção-tema do filme Bonequinha de Luxo, "Moon River". Começou cantando 

na Igreja Presbiteriana local, depois formou um quarteto com seus irmãos e se apresentou 

no show de Bing Crosby, em 1944. Começou sua carreira-solo em 1952 e emplacou diversos 

sucessos[3], até se tornar um dos mais populares cantores do país na década de 1960. Ganhou 

dezoito discos de ouro e três de platina, atrás apenas de Frank Sinatra, Elvis Presley e Johnny 

Mathis. Combinando bom gosto, técnica vocal e carisma, chegou várias vezes ao topo da lista                   

da revista Billboard. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Wall_Lake
https://pt.wikipedia.org/wiki/3_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/3_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1927
https://pt.wikipedia.org/wiki/Branson_(Missouri)
https://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_setembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/2012
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cantor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estadunidense
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bonequinha_de_Luxo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Moon_River
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Presbiteriana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bing_Crosby
https://pt.wikipedia.org/wiki/1944
https://pt.wikipedia.org/wiki/1952
https://pt.wikipedia.org/wiki/Andy_Williams#cite_note-3
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1960
https://pt.wikipedia.org/wiki/Frank_Sinatra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley
https://pt.wikipedia.org/wiki/Johnny_Mathis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Johnny_Mathis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Billboard
https://pt.wikipedia.org/wiki/Andy_Williams
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CAPÍTULO # 3 

 

 

   Por mais que digam por aí, que a  é 

uma Faculdade do Espírito Imortal que pode ser ou 

não assumida, a depender das circunstâncias que 

envolvam cada médium, sejam estas circunstâncias, 

favoráveis ou desfavoráveis, de ordem afetiva ou 

emocional, financeira e/ou material, psicológica e/ou 

psiquiátrica, claro que com a devida abstração que 

devemos fazer em relação aos casos mais agudos de 

complicações mentais, que necessitarão de tempo 

mais ou menos longo para a sua devida recuperação, 

enfim, meus filhos e filhas da Vida Humana, não há 

como deduzir em contrário, pelo menos nós que já 

estamos do Lado de Cá: ela é um Atributo, podemos 

dizer que se trata, sim, de Um Dom Divino, que 

precisa ser acolhida santamente pelo coração dos 

que a possui em caráter mais ostensivo, pelo menos 

por estes, não que seja pecado o fato de nos isolar 

dos interesses materiais, já que ela mesma é uma 

ferramenta também material, e não apenas mental, 

mas porque nada nos impedirá que a manipulemos 

na singeleza de nossa incompreensão e intolerância 

para com ela mesma, já que, em qualquer lugar em 

que estejamos, na medida do bom-senso, poderemos 
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todos nos articular em benefício dos que sofrem, 

espiritualmente e/ou fisicamente, quem sabe até lhes 

facilitar a vida íntima para que, por força de uma 

contaminação mediúnica, possam acender em seus 

próprios Espíritos esta mesma ferramenta mediúnica, 

visto que ela é contagiosa, e fará a sua caminhada 

independentemente da postura dos seres carnais em 

lhe aceitar ou não!... 

 

   Seja em qual dose for, ela sempre poderá ser 

atuante na vida das pessoas, evidentemente que 

pela fé e pela compreensão de cada Criatura que a 

detenha em si mesma, então, poderá vir a realizar 

grandes milagres na vida de cada Espírito, maiores 

até dos que foram realizados nos tempos do Cristo, 

quando sabemos que ela, a MEDIUNIDADE, vem se 

acentuado em cada um de nós na medida que vamos 

crescendo racionalmente, psiquicamente falando, 
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porque os criminosos de espírito, também, podem 

realizar grandes proezas neste campo totalmente 

novo da Alma Imortal!...  

   Tratemos deste gracioso com 

carinho e respeito, zelo e dedicação, e ele haverá de 

nos devolver toda a alegria perdida no decorrer dos 

tempos passados, quando nada mais desejávamos 

da vida senão curtir e farrear, comer e beber, fazer 

sexo e lesar os corações alheios com a loucura de 

nossa irresponsabilidade. 

 

   Sempre há espaço em nossa vida para as coisas de 

Deus. 

   Pensemos nisto. 

Andy Williams                                 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                         
(Salvador/BA, 23 de março de 2018) 
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Nota do médium em 25/06/2021: 

   Não podemos perder de vistas que estes Seres de Luz, 

a rigor, não se tratam de Entidades sábias e atuantes no 

complexo campo da MEDIUNIDADE e/ou da CIÊNCIA 

DOS MÚLTIPLOS MUNDOS ESPIRITUAIS, mas, de uma 

maneira geral, eles e elas podem sim trazer para o nosso 

Estudo atual algum tipo de informação que diga respeito 

a estes temas que nos são tão caros dentro do nosso 

seio espírita, claro que dentro dos limites de sua cultura 

limitada, já que eles e elas são Espíritos que labutam 

com mais desenvoltura no seio da Cultura e das Artes do 

Além, então, como acabamos de frisar, eles e elas já 

desencarnados podem, vez por outra, nos oferecer algo 

do que eles e elas mesmos já possuem em si e do que, 

por exemplo, vão observando durante o seu dia a dia, 

sem que isso queira dizer que eles e elas façam Estudos 

mais profundos e detalhados no vasto e complexo campo 

da Ciência dos Imortais!...  
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   Evidentemente, que isso vai de acordo com a índole 

mais ou menos científica de cada um, embora, de uma 

coisa temos a certeza: a de que são Espíritos Superiores, 

cheios de amor e lirismo no próprio coração e capazes 

de proezas gigantescas para virem ao Plano Material, 

geralmente, passando ‘por maus bocados’ entre uma e 

outra viagem astral entre os pesadíssimos fluidos da 

nossa Terra (5ª. Esfera), para apenas e tão somente nos 

socorrerem a alma, na maioria das vezes, carregada de 

orgulho e egoísmo. 
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_____ _____  

 

David Bruce Cassidy (Nova Iorque, 12 de abril de 1950 – Fort Lauderdale, 21 de 

novembro de 2017) foi um cantor estadunidense. Também foi ator, compositor e 

guitarrista. Ele é mais conhecido pelo seu papel de Keith Partridge, da série de TV The 

Partridge Family (1970-1974). No programa ele atuou ao lado de Shirley Jones, sua 

madrasta na vida real. Com o sucesso do programa, tornou-se uma celebridade 

da cultura popular e um ídolo adolescente internacional da década de 1970.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/David_Cassidy  
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CAPÍTULO # 4 

 

 

   Por todos os lados que passemos as nossas vistas, 

vamos nos deparar com alguma situação de conflito, 

seja dentro do nosso próprio lar, entre os familiares 

mais próximos ou distantes, entre os amigos, colegas 

de serviço, e até mesmo nos templos religiosos de 

todos os matizes, indiferentemente do gosto cultural 

que tenhamos, do time preferido de futebol, enfim, 

estamos sempre mantendo alguma rivalidade com os 

outros, quando, pessoal, na realidade, já deveríamos 

reconhecer no Evangelho de Jesus Cristo a Carta 

Magna Sublime para o desenvolvimento moral e 

intelectual de todos os seres terrenos, pela qual 

todos deveriam já estar conscientes de que somente 

por meio do amor mútuo, bem sentido e vivido, é 

que conseguiremos barrar todos esses tipos diversos 

de artimanhas dos Seres da maldade e da loucura 

que vivem se rastejando pelos submundos astrais à 

caça de vítimas ou presas fáceis, para que possamos, 

definitivamente, conquistar a felicidade verdadeira, 

da maneira como o próprio Senhor nos exemplificou, 

sem que tivesse tocado em uma só pessoa para lhe 

destruir o fio de esperança na Vida!... 



                    Livro # 72: ELVIS E A 9ª. ESFERA DA TERRA – Vol. 1” – C. de Assis/Vivaldo P. S. Filho 

 73 

Ed. e-book: 
2018-21 

 

   Não posso dizer que me encontro no Paraíso, já no 

sublime Reino de Deus, aliás, devo lhes dizer que 

ainda me encontro muito distante deste tipo de 

realização íntima, mas, de coração aberto, posso lhes 

garantir que estou chegando quase Lá (risos), visto 

que, daqui de onde me localizo atualmente, posso 

dar belas gargalhadas por todas as bobagens que fiz 

na Terra, sem medo de que alguém venha a me dizer 

que o meu local não é realmente aqui, que seria 

“mais embaixo”, quem sabe pelas Zonas de trevas e 

aflição que tanto angustiam as mentes terrenas que 

adoram assistir a filmes de terror-ficção, pois, graças 

a Deus, me permito me sentir um Espírito livre: 

   - Do egoísmo. 

   - Do azedume. 

   - Da pretensa condição de superioridade e da 

sórdida paixão pelo que pertence aos outros. 

   Enfim, eu tenho a viva esperança de que vocês 

também haverão de se reencontrar, ainda estagiando 
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no corpo de carne material, verificando que o Mundo 

Feliz está bem dentro de cada um de vocês, bastando 

unicamente que seja tocado pelo desejo sincero de 

se acertar para o Alto. 

   Se Deus permitir, voltarei ao palco esquizofrênico 

da existência terrena para poder traçar mais algumas 

notas da Vida Imortal, dessa vez pela mediunidade, 

tendo Jesus como a base de todos os meus desejos, 

e em Allan Kardec & Chico Xavier, duas grandes 

almas do Além, como o meu mais belo sonho. 

 

   Obrigado a todos e todas pela gentileza da atenção, 

e que o coração de cada um de vocês possa sentir a 

terna emoção que trago dentro de mim mesmo. 

David Cassidy                                   

Vivaldo P. S. Filho (médium)                      
(Salvador/BA, 23 de março de 2018) 
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   Nota do médium: Somente depois de ter feito a 

psicografia, é que eu me dei conta de que o querido 

David fez parte do encantador e envolvente Seriado: “A 

Família Dó Ré Mi”, que foi o sonho de muitas crianças, 

adolescentes e jovens de todas as idades do Brasil na 

década de 1970, quando eu mesmo não perdia as suas 

exibições pela TV Globo, quando percebi que ele, em 

Espírito, apenas nos localizava dentro do contexto de sua 

mais célebre participação televisiva, pelo menos aqui em 

nosso país, quanto provavelmente o de sua própria vida 

pessoal. 

 

   Ele também me deixou informado de que veio ao Plano 

Material (5ª. Esfera) por meio de um avião, de uma 

aeronave mais sofisticada tecnologicamente, mas muito 

simples em sua estrutura aerodinâmica – para não 

chamar muito a atenção de quem a visualizasse por fora! 

–, assim como geralmente fazemos quando viajamos 
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para muito longe, embora as condições atmosféricas que 

ele pegou no trajeto sejam totalmente diversas das que 

estamos acostumados no plano terreno. 

   De qualquer modo, segundo ele: “Valeu a pena, ter 

vindo de tão longe e tão Alto para poder dar o meu 

minúsculo recado aos queridos amigos e amigas que 

ficaram na retaguarda da Vida. Por amor, sempre vale 

dar algo a mais de nosso coração.” 

   Certamente, ele bem sabe disso, que vai deixar 

grandes saudades por conta da sua doce e empolgante 

participação na épica: “A Família Dó Ré Mi”, e como 

poderia ser diferente?!... (Risos). 
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_____ _____ 

 

Telly Savalas (Aristotles Savalas, Garden City, Long Island, Nova Iorque, 21 

de janeiro de 1922 — Universal City, Califórnia, 22 de janeiro de 1994) foi um 

ator de televisão e cinema dos Estados Unidos filho de imigrantes gregos. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Telly_Savalas  
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CAPÍTULO # 5 

 

 

   Estamos sempre precisando de receber um 

empurrãozinho, para que a nossa jornada para frente 

e para o Mais Alto não se perca, sequer se altere, por 

falta de combustível adequado!...  

   Mas, pessoal, qual seria este combustível que tanto 

necessitamos para que a engrenagem de nossa rica 

maquinaria fisiológica-humana, quanto a Astral, mais 

espiritual, não fique para traz nesta eterna corrida 

que temos a realizar?!... 

   Sei que muitos de vocês imaginarão, de imediato, 

o AMOR!!...  

   Sim, é verdade, e vocês estarão com quase toda a 

certeza, se não fosse pelo fato de estarmos vivendo 

em terras difíceis mentalmente, e por isso mesmo 

não poderemos prescindir da INSTRUÇÃO, pelo 

menos enquanto não aprendermos que: quem ama 

pode mais e sempre consegue mais!... 

   Estamos, de uma maneira geral, nos encrencando 

a cada passo da jornada, visto que o destino tem nos 

colocado diante de situações muito simples de serem 

resolvidas, embora, à primeira vista, pareçam quase 
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insolúveis para o nosso precioso coração, que, via de 

regra, anda trabalhando mal e como se fosse um 

relógio meio que fora da engrenagem, meio perdido 

pelo mundo, então, por qual motivo ainda não nos 

decidimos por Elevar a nossa vida humana por meio 

de ações sinceras no Bem geral?!...  

   O que, realmente, temos feito para contribuir com 

a encarnação que tanto lutamos para conseguir, sem 

que a nossa teimosia em manter-nos no atraso moral 

consiga nos deter a marcha para o Reino de Deus?!... 

  

   Sou daqueles que preferem prevenir do que 

remediar, e por esta rasão muito lógica, racional, 

peço encarecidamente aos meus amigos e amigas da 

Terra Material que procurem se relacionar melhor 

com os Livros da Codificação Espírita, pois podemos 

até passar sem eles depois da morte material, tudo 

bem, mas para chegar a uma solução em relação à 
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nossa vida íntima será fundamental tenhamos em 

nosso coração alguma Luz acerca da Caridade. 

   Na minha Dimensão, onde mantenho residência 

atualmente, sempre procuramos um meio de 

adequar a nossa caminhada para frente com 

alguma coisa que verdadeiramente possamos 

realizar em benefício dos que ficaram para trás, 

sendo que a população de minha atual Cidadela 

Espiritual tem fome de Evolução, e por isso mesmo 

não recomendaria aos seres terrenos que brinquem 

de cão e gato conosco, pois se, de repente, notarmos 

que alguma coisa não vai bem, nesta sadia relação 

Intermundos, sinceramente, deixamos tudo para trás 

e seguiremos adiante na exata maneira como o Cristo 

nos recomendou em sua Boa Nova (Lucas 9:62). 

    

   Por isso, meus queridos e queridas, vamos todos 

à boa luta...,  já que o Bom Deus espara por nós 

todos de maneira paciente, mas também quer que 

Caminhemos até Ele, sem detença. 

Telly Savalas                                    

Vivaldo P. S. Filho (médium)                        
(Salvador/BA, 23 de março de 2018) 
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   Nota do médium: O querido Telly se apresenta bem-

humorado e brincalhão. Sabe falar as coisas certas em 

tom de brincadeira. De durão, ele só tem mesmo a 

grande fama!... (risos), segundo eu posso perceber por 

sua delicada e amorosa presença espiritual. 

   Ele se referiu também à sua atual Cidade Espiritual, ou 

antes, à Localidade onde reside na , e por 

esta razão transcrevemos logo a seguir uma breve, mas 

bastante instrutiva Mensagem Espiritual de André Luiz 

que, particularmente, acabei de recepcionar pela minha 

faculdade de psicografia, isto no dia 24 de março de 

2018, e que foi originalmente endereçada à um 

determinado companheiro da nossa Página Espírita do 

Facebook: 
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_____________ 

“A 9ª. Esfera, trata-se de uma 9ª. Dimensão 

Espiritual da Terra, ou seja, uma Terra bem mais 

Evoluída!!... Bem Mais Acima, por assim dizer!..., 

onde existem os mesmos países e nações, mas em 

condições de vida mais avançada moralmente e 

intelectualmente, e com outras espécies de nações e 

países em condições mais amplas, elásticas, ou seja, 

numa Esfera maior, em sua Natureza e                                  

em seus contornos geográficos.” 

Espírito André Luiz                       

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Livro # 72: ELVIS E A 9ª. ESFERA DA TERRA – Vol. 1” – C. de Assis/Vivaldo P. S. Filho 

 83 

Ed. e-book: 
2018-21 

__ __ 

 

Mary Isobel Catherine Bernadette O'BrienOBE (Londres, 16 de 
abril de 1939 – Henley-on-Thames, 2 de março de 1999), conhecida 

profissionalmente como Dusty Springfield, foi uma cantora e produtora 
musical britânica de música pop e música soul. 

Dusty Springfield foi eleita pela revista Rolling Stone uma das melhores vozes de 
todos os tempos, estando na 35ª posição dos melhores cantores. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Dusty_Springfield 
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CAPÍTULO # 6 

 

 
 

   Vivemos sempre em busca de alguma solução para 

as nossas dores e enfermidades físicas, desesperados 

por reavermos a saúde perdida na infância ou na 

adolescência, na maioria das vezes quando já nos 

encontramos transitando pela maturidade terrena, 

embora muito esquecidos de que há um outro tipo de 

saúde, mais sublime, que nos deixará mais lúcidos 

quanto à nossa vida íntima, a proporção que vamos 

seguindo à frente na Caminhada Rumo às Estrelas!...  

   Esta saúde, minha gente, a de que falo agora, é 

aquela que diz respeito à nossa vestimenta espiritual, 

que tem mais a ver com a nossa vida de Além, que 

nenhum de nós poderá se furtar, pois este é o destino 

de todos, o de seguir, e seguir sempre adiante, 

criando em cada momento novas perspectivas de 

Crescimento Moral, embora, aqui e ali, venhamos 

caindo e levantando nesta grande tarefa de 

reencontrarmo-nos com nós mesmos, a rigor, Com O 

Pai Celestial!... 

   Os grandes e verdadeiros sábios da antiguidade 

terrena já nos recomendavam esta tarefa, a de 
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meditarmos nos grandes e graves problemas que nos 

afligem atualmente e sempre afligiram a nossa vida 

íntima, observando que sem uma análise mais 

detalhada e mais profunda de nossa própria 

personalidade, por mais complexo que isso possa vir 

a ser, dificilmente vamos conseguir escapar da 

fatalidade da Morte Espiritual, moralmente falando, 

totalmente estonteados pelos desenganos de nós 

mesmos, vencidos por uma guerra que somente 

poderia (e poderá!) ser vencida se, realmente, cada 

um de nós todos nos comportássemos como pessoas 

Maduras!... 

   

   Sejamos caridosos com nós mesmos, deixando de 

lado todo o orgulho e todo o egoísmo que ainda 

trazemos dentro do nosso coração, oferecendo à 

Vida, de uma maneira mais geral, o que de melhor 

temos por dentro de nós mesmos: que é a nossa 

capacidade de crescimento para a Luz...  

   Já que a Luz é o nosso Destino!!... 

Dusty Springfield                            

Vivaldo P. S. Filho (médium)                      
(Salvador/BA, 25 de março de 2018) 
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   Nota do médium: Por mais que eu me desassossegue 

(risos), desejando que estes doces Espíritos de Luz me 

transmitam Mensagens sobre determinadas nuanças da 

Vida Espírita da ou na 9ª. Esfera, eles sempre preferem 

oferecer-nos informações de caráter Moral, embora uma 

vez ou outra eles e elas nos digam algo a respeito da 

Residência atual deles. 

 

   Um fato curioso que posso oferecer ao nosso leitor e 

leitora, é o de eles e/ou elas me recordarem que são 

apenas , conhecedores da Arte de 

cantar, de escrever, e/ou de interpretar, e por isso não 

devemos esperar da parte deles e/ou delas grandes 

casos reveladores da vida satânica que muitos de nós 

preferimos levar, ou sobre as Regiões de sombras e dor 

para onde somos arrojados após a morte material, 

quando chafurdamo-nos por aqui no orgulho e no 

egoísmo, pois da mesma maneira que isso pode 

angustiar os corações mais sensíveis da Terra Material, 

com certeza, também, angustia os seus delicados 
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corações, que preferem não apenas sentir o a delicadeza 

do , como realizá-lo. 

   E para que não fiquemos com aquela sensação chata 

de ter perdido o melhor da festa, ela nos deixa a seguinte 

informação:  

_____________ 

   “O nosso coração, físico e perispiritual, como força 

aglutinadora, tem um poder incomparável de realizar 

e construir vida espiritual positiva; ou seja, por meio 

de suas irradiações, e aqui me refiro somente em 

relação aos Sentimentos Mais Elevados (risos!...), 

todos temos condições de ornamentar a vida a nossa 

volta e mesmo íntima de cada ser vivo com 

elementos mentais de múltiplas possibilidades, e 

como exemplo citamos a criação (nascimento) de 

pequenas criaturinhas elementares, que são Espíritos 

da Natureza: que somente atendem ao chamado 

daqueles e daquelas que lhes deram a vida 

elementar, e de mais ninguém.” 

 

_____________
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   Ainda, segundo a querida Dusty, estas e estes 

pequenos e belos Seres da Natureza são fundamentais 

para a manutenção da harmonia e do equilíbrio das 

formas físicas e das forças mentais dos Espíritos menos 

evoluídos, assim como os da Terra, que funcionam como 

sentinelas de nossos pensamentos enquanto os Espíritos 

Guias não podem agir de maneira mais intima dentro da 

fisiologia dos Espíritos mais atrasados como  a gente que 

vivemos por aqui, utilizando-se destes pequenos seres 

luminosos na execução de tarefas no sistema circulatório 

das criaturas terrenas, como nós mesmos, que venham 

a beneficiar a nossa saúde e o desenvolvimento das 

faculdades psíquicas, ou mediúnicas.  

___________ 

 

Os Espíritos da 9ª. Esfera, particularmente, nos trazem uma claridade 

a mais sobre os fatos da ficção-científica que certamente antecipam-

nos o nosso futuro humano-espiritual. 

___________ 
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   Em nosso Livro de # 3: “A RIGOR TUDO É 

MEDIUNIDADE”, os Espíritos Amigos nos deram um 

breve, mas muito instrutivo e empolgante, exemplo de 

como em determinadas situações até mesmo as pessoas 

reencarnadas, enquanto em Desdobramento Astral, 

podem ajudar em ações miniaturizadas dentro do 

corpo material dos demais seres, que lembram bem os 

antigos e clássicos filmes e seriados de ficção-científica 

da televisão e do cinema norte-americano, por exemplo, 

a exemplo do: “VIAGEM FANTÁSTICA” (da 20th 

Century Fox, de 1966), o que nos leva a crer cada vez 

mais nas palavras do Espírito André Luiz (pelo Chico): 

“A ficção cientifica nada mais é que a antecipação 

do futuro.” 

   Como vemos, em determinadas circunstâncias, e sob 

especificas condições, cada um de nós poderá vir a ser 

utilizado habilmente pelos Guias e/ou pelos Mentores da 

Vida Maior para incursões terapêuticas, por exemplo, 

visto que existem outros interesses que tem a ver com 

o conhecimento em geral ou especializado, dentro de um 

determinado corpo-humano, e até mesmo perispiritual, 

ora auxiliando e ora sendo auxiliado por estes Seres 

minúsculos da Luz. 
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_____ _____ 

 

Elis Regina Carvalho Costa (Porto Alegre, 17 de março de 1945 — São Paulo, 19 de 

janeiro de 1982) foi uma cantora brasileira. Conhecida por sua competência vocal, musicalidade e 

presença de palco, é considerada por muitos críticos a melhor cantora popular do Brasil a partir dos 

anos 1960 ao início dos anos 1980; para muitos, a melhor cantora brasileira de todos os tempos, 

comparada a cantoras como Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan e Billie Holiday. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Alegre
https://pt.wikipedia.org/wiki/17_de_mar%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/1945
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/19_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/19_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1982
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cantora
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ella_Fitzgerald
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sarah_Vaughan
https://pt.wikipedia.org/wiki/Billie_Holiday
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elis_Regina
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CAPÍTULO # 7 

 

 
 

   Geralmente, ao chegarmos Deste Outro Lado da 

Vida, passamos por uma espécie de reciclagem, onde 

Mentores da Vida Mais Elevada, sempre muito bem-

intencionados, procuram nos posicionar diante da 

Nova Realidade, oferecendo-nos meios técnicos 

indispensáveis para que possamos compreender, sob 

uma nova ótica, qual é a nossa verdadeira função 

dentro da Vida, ou seja, dentro de um concerto 

totalmente Universal!...  

 

____________ 
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   E assim, dependendo da disposição do maquinário 

maravilhoso, que sempre se encontra assoberbado 

de trabalho, já que muitos são os que lhe buscam o 

eficiente serviço, todos vamos aguardando a nossa 

vez de poder ver quem realmente somos, e quem 

realmente fomos, não somente nesta nossa última 

reencarnação, mas em inúmeras reencarnações 

passadas, embora nem sempre seja uma boa ideia 

nos servirmos dos seus valiosos préstimos logo de 

chegada (risos), inclusive esta é uma recomendação 

dos nosso dedicados Amigos Espirituais: a de que 

aguardemos por mais algum tempo, que pode ser 

mais ou menos longo segundo a índole de cada Ser, 

antes que venhamos a nos defrontar com os acertos 

e os desacertos de intimidade, de nossa mente, e, 

principalmente, do nosso coração, que geralmente 

se encontram em verdadeira perturbação quando por 

aqui chegamos... independentemente de já sermos 

aureolados com a condição de Espíritos Superiores, 

ou não. 

   Pode parecer um contrassenso a ideia de alguém 

ser um Superior e ao mesmo tempo um inferior, 

mas dentro deste conceito de relatividade todos 

estamos sempre mais ou menos devendo algo à vida 

humana, embora devamos deixar de fora as Almas 

belas e formosas como as de um Chico Xavier, uma 

Irmã Dulce, um Eurípedes Barsanulfo, e a do grande 

Apóstolo da Medicina: o Dr. Bezerra de Menezes, por 

exemplo.  



                    Livro # 72: ELVIS E A 9ª. ESFERA DA TERRA – Vol. 1” – C. de Assis/Vivaldo P. S. Filho 

 93 

Ed. e-book: 
2018-21 

 

   Quanto aos demais Espíritos, muito simplórios e 

simplórias como nós mesmos, ah!..., minha gente, 

quanto vexame!... (Risos). 

   Esta máquina fantástica, por aqui se chama: 

Aveludosa Mentales. 

   Porque, ao mesmo tempo em que vai nos 

descortinando a realidade de quem somos, vai nos 

injetando determinadas substâncias químico-astrais 

que nos amortecem o Espírito, como descarregando 

sobre nós maravilhosas e incomparáveis nuvens de 

estrelas que parecem nos convidar o Espírito Imortal 

a seguir sempre na direção do Céu Sem Limites. 

 

Elis Regina                                        

Vivaldo P. S. Filho (médium)                        
(Salvador/BA, 25 de março de 2018) 
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   Nota do médium: Segundo este querido Espírito, o 

da inesquecível Elis, ela levou cerca de vinte e quatro 

(24) meses para se aventurar por meio desta auto-

varredura astral sobre alguma das suas existências 

pregressas. 

__________ 

 

Não somos dos que aprovem uma Regressão de Memória sem o                       

auxílio de um eficiente médium e de um competente profissional                               

da área da Saúde Mental, por exemplo, aliás, longe e muito                            

longe mesmo estamos disso. 

__________ 

   Por uma , entre mim e ela, 

de coração a coração, eu pude perceber que o paciente, 

quando submetido a este topo de tratamento, passa a 

visualizar toda a realidade passada em seu entorno, 

chegando a poder tocar nas personagens que já se 

foram, tudo a sua volta sofre uma metamorfose 

física e visual, lhe propiciando uma interação perfeita 

entre o seu presente e o seu passado, e algumas vezes 

até com o seu (possível) futuro. 
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__________ 

   

__________ 

   Quem já se afeiçoa pelas informações provenientes da 

Cultura Cientifica e Cinematografica da Terra Material, 

poderá então fazer uma avaliação, uma previsão, do que 

nos aguarda para Além do Portal da Morte, que nos 

reserva grandes e ocultas descobertas sobre a Ciência 

do Espaço, especialmente quando já estamos tratando 

com os Seres de Lá, que, seguramente, por meio da 

Mediunidade Enclarecida & Evangelizada, sempre nos 

trás algo que nos envolve a mente e o coração, sempre 

desejosos de aprender para o !... 
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_____ _____ 

 

Clara Francisca Gonçalves Pinheiro, mais conhecida como Clara Nunes (Paraopeba, 12 de 

agosto de 1942[2][1] — Rio de Janeiro, 2 de abril de 1983), foi uma cantora e compositora brasileira, 

considerada uma das maiores e melhores intérpretes do país. Pesquisadora da música popular 

brasileira, de seus ritmos e de seu folclore, Clara também viajou para muitos países                     

representando a cultura do Brasil. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nome_art%C3%ADstico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paraopeba
https://pt.wikipedia.org/wiki/12_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/12_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1942
https://pt.wikipedia.org/wiki/Clara_Nunes#cite_note-2
https://pt.wikipedia.org/wiki/Clara_Nunes#cite_note-ReferenceA-1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/2_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/1983
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vocal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Compositora
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasileiros
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_popular_brasileira
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_popular_brasileira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Folclore
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Clara_Nunes
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CAPÍTULO # 8 

 

 

   Meus queridos filhos e filhas de Iansã! Que são os 

navegantes dos mares temerosos da experiência 

terrena, convido-os para que juntos possamos fazer 

esta breve travessia, de um mar cheio de empecilhos 

e perturbações para uma Constelação Oceânica onde 

quem ama mais tem mais possibilidades de chegar 

ao sem 

maiores tormentas; isto é absolutamente certo, 

pois sempre teremos ao nosso lado, quando muito 

estivermos amando, o jogo melodioso das ondas 

frescas e cristalinas de um dia tranquilo à nosso 

favor, fazendo com que a nossa chegada no Mais 

Além seja bem mais harmoniosa do que a nossa 

estadia em terras, nem sempre harmoniosas, da vida 

planetária!... 

   Estou me preocupando muito com a condição 

moral que muitos e muitos dos irmãos e irmãs vêm 

acolhendo em seus Espíritos Imortais, visto que se 

algumas pessoas, homens e mulheres de todas as 

idades, já se importam com a sua melhoria íntima, 

em qualquer medida que seja possível em relação ao 

seu atual estágio humano-material, é de petrificar as 

nossas almas a certeza de que um número muito 
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maior de criaturas da Terra Material (5ª. Esfera) vão 

se esquivando a cada momento da necessidade que 

todos temos de nos melhorarmos, a partir disso: 

melhorando o mundo!!..., o ambiente em que vivem, 

sem que parem por um só momento para refletir no 

que estão preparando para quando baixarem ao 

gélido portal do túmulo, loucamente e tristemente 

esquecidos de que são gente de carne e ossos e que 

mais adiante, antes mesmo de que possam imaginar, 

poderão estar deixando o Plano Material para se 

arrojarem em Esferas Espirituais, provavelmente, 

mais aterrorizantes do que o mais triste e tétrico dos 

seus pesadelos!... 

   Não podemos contar com uma sorte que nunca 

chegará, pois na Vida com Deus somente há espaço 

para méritos e deméritos, e por esta razão muito 

simples é que voltamos do para pedir 

encarecidamente a cada um de vocês:  

   Assim, vocês estarão ajudando ao Cristo Amigo a 

embelezar toda a Vida Humana & Universal, criando 

condições para que todos possam serem felizes, Na 

Santa Paz do Senhor. 

Clara Nunes                                      

Vivaldo P. S. Filho (médium)                      
(Salvador/BA, 26 de março de 2018) 
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Nota do médium em 26/06/2021: 

   Esta Irmã da Vida Maior, ao aparecer aqui em meu Lar 

para vir fazer a Revisão & Ampliação de seu texto 

acima, deixou-me observar, pela minha vidência, que ela 

veio acompanhada de pequenas crianças, em torno de 

seus 6-10 anos de idade, que, embora fossem crianças, 

ou antes, tivessem a aparência físico-astral de crianças, 

se tratavam de Entidades Protetoras.  
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FIM DA PRIMEIRA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelos Espíritos Clara de Assis                                                     

Com    
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SEGUNDA PARTE 

Com  

__________ 
 

  

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha & 

Chico Xavier, surpreende-nos pela riqueza de detalhes fotográficos 

(desenhados pela querida médium mineira, que fora sobrinha do 

grande Eurípedes Barsanulfo!) do Espaço Geográfico Espiritual                                         

do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde na sua 

generalidade eles residem e trabalham, da referida 

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

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica 

obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André 

Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de 

Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora 

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

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

numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, 

que nasceu e reside atualmente na Cidade de São 

Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os 

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

Revelações Espirituais em torno de algumas de 

suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu 

conhecimento, ou não, por força da natureza 

transcendental do precioso projeto em curso estar 

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

de setembro do ano de 2012, quando o nosso pupilo 

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

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

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos 

Diversos, com a Coordenação Espiritual de Elvis 

Presley & Santa Clara de Assis, já debatido em 

obras anteriores de sua lavra psicográfica, e que foi 

produzido em homenagem ao Livro: “VOLTEI”, 

pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/pela FEB). 

   

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

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

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

Janeiro, 8 de novembro de 1934) foi 

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

trabalhou como clínico e pesquisador. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Chagas 
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https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde_P%C3%BAblica
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Bacteriologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasileiro
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                          A Verdade Espírita Segundo a  

São Luis IX está de Volta!     

 

   André Luiz Desvenda                                      

Os Códigos de Deus do Espiritismo 

na Obra de Allan Kardec                                                           

“O QUE É O ESPIRITISMO” 

________________ 

Baseado nos Números-Chaves: 4, 7, 8, 9, 10 & 17. 
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   Da mesma maneira que das vezes anteriores, 

dentro do possível, vamos procurando construir um 

Esquema-Chave fundamental de elementos-chaves: 

Numéricos, Literários & Editoriais, que fatalmente 

servirão como fonte de inspiração para que outros 

estudantes da 

 venham a realizar as suas próprias 

pesquisas, fazendo de nossa (nova) 

(A.K.) um meio a 

mais para que a Reencarnação seja evidenciada 

para os seres terrenos, visto que ela se baseia numa 

indiscutível: UNIVERSALIDADE, dentro das obras 

mais sagradas do Espiritismo: as de Allan Kardec, 

Chico Xavier, quanto na Bíblia Sagrada (em sua 

Tradução Brasileira, copyright 2010, ano 2013), e 

das clássicas obras da Terceira Revelação, sempre 

observando a Data Limite para a sua Decodificação: 

2015, que foi o ano em que a nosso Livro original: 

“SÃO LUIS IX” (EM 3 VOLUMES), veio a público 

pela sua divulgação (virtual) na Internet, embora a 

preferência seja maior para as de Kardec e as de 

Chico Xavier, neste último caso até o ano de 2002, 

quando da desencarnação de Chico, enquanto para 

Kardec as obras poderão serem aproveitadas até o 

mês de junho (6) de 2015. 

   Nota do médium: Somente a partir do ano de 2021, é que 

iniciamos as Decodificações com base na “Bíblia Sagrada”, pela 

tradução para o português por João Ferreira de Almeida, da 

Sociedade Bíblica do Brasil, em sua 2ª. edição, do ano de 1993, com 

impressão do ano de 1999. 
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_______________ 

   Pelas razões que já temos oferecido aos leitores e 

leitoras, a cada momento, a cada novo Livro que 

vamos produzindo, claro que a depender da 

necessidade de cada caso, vamos procurando trazer 

à lembrança de todos e de todas algumas passagens 

de nossas obras (virtuais) anteriores, para que os 

fundamentos-básicos da Decodificação Espírita 

sejam sempre observados, para que a Ciência dos 

números-chaves e dos demais elementos-

chaves pelo Espiritismo não venha a ficar falha por 

falta de nossa memória, pelo menos enquanto o 

nosso coração não consegue perceber as coisas 

universais na totalidade da grandeza do Criador, 

como seria de desejar: 

__________ 

 

__________ 

   Então, como dissemos, por questão de Doutrina, 

vamos repassar um pequeno trecho de alguns dos 

nossos Livros anteriores, pois... 
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Como dizem por aí, recordar é viver: 

   “Até aqui, temos encontrado um imenso número 

de evidências sobre a VOLTA de São Luis IX em 

forma de , 

que trazem a exata comprovação de que O Mundo 

Espiritual existe e preexiste a tudo e a todos e agindo 

sabiamente sobre as ocorrências humanas, quando 

passamos a perceber que muitas vezes ou até 

mesmo todas as nossas existências são calculadas de 

maneira tão precisas quanto providenciais, sem que 

isto signifique a perda da nossa liberdade de 

pensar e agir, como veremos a seguir por estes 

novos dados matemáticos-chaves do Estudo de 

Decodificação, apenas tomando o cuidado de 

recordar que, embora a nossa atenção maior centre 

nas figuras marcantes de Kardec, Chico Xavier, e de 

Jesus, o querido São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho) 

continua e continuará sendo o epicentro fundamental 

desta laboriosa e encantadora: , 

pelos motivos que já foram apresentados desde a 

nossa obra original (os Livros de # 6, 7 & 8), que 

nos revela a Santidade da , a 

partir destes que são os números fundamentais, 

ou números-chaves:  

4, 7, 8, 9, 10 e 17. 

   Orientando, assim, os nossos incansáveis Estudos 

sobre a maneira mais adequada de virmos a aferir 

e/ou decifrar os impressionantes e comoventes, 
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sim, porque essencialmente estamos tratando tudo 

isto pelo lirismo e pela poesia dos Evangelhos de 

Jesus: deixados pela 

bondade dos Espíritos do Senhor na Literatura 

do Espiritismo, quanto na da Bíblia Sagrada 

(até a presente data, pela: Tradução Brasileira, 

na versão do ano 2013, com o copyright de 2010), 

conformando a nossa eficiente metodologia de 

Decodificação Espírita com o caráter da Obra em 

Investigação, mas sem que percamos a 

essencialidade da proposta original, desta 

maneira fazendo com que tenhamos sempre em 

mãos um precioso objeto de Desvendamento dos 

, nos 

conectando com semelhantes estudos já realizados 

ou sendo realizados por eminentes pesquisadores 

científicos internacionais.” 

__________ 

   Nota do médium em 26/06/2021: Somente a partir do 

ano de 2021, no nosso Livro de # 135: “Devassando & 

Compreendendo A Grande Lei da Reencarnação”, pelo 

Espírito André Luiz, é que nós iniciamos as Decodificações 

Espíritas com base-chave na: “Bíblia Sagrada”, pela 

tradução para o português por João Ferreira de Almeida, 

da Sociedade Bíblica do Brasil, em sua 2ª. edição, do 

ano de 1993, com impressão do ano de 1999, lembrando 

que a Tradução por J. FERREIRA DE A. foi a preferida de 

, por Francisco C. Xavier!!... 

__________ 
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Um momento épico da vida atual de Vivaldo, nos anos de 1980 ao 

lado do autor Antônio Carneiro, dos “EPOPÉIA ELVIS” & “ELVIS 

ESOTÉRICO”, que foi Engenheiro da Petrobras, isto, durante a sua 

visita ao futuro médium em Salvador/BA. 

 

Outro marcante momento de Vivaldo, aqui ao lado do seu 

inesquecível amigo & fã de Elvis Presley, Tarcísio A. Torres, que foi 

Policial Federal, também nos saudosos anos de 1980. 
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_______________ 

 

Decodificados pela ‘Nova                                     

Ciência da Concordância dos Números’ 

 

   Estamos, aqui, conduzindo a nossa Decodificação 

do Espiritismo por meio de múltiplas formas de 

Investigação, ora garimpamos as palavras-chaves 

e/ou os números-chaves, quanto os enredos-chaves, 

evidenciando uma sequência racional de elementos-
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chaves: Numéricos, Literários & Editoriais, que 

deságuam sempre na mesma ideia-matriz, que é a 

da VOLTA de São Luis IX como Vivaldo P. S. Filho, 

sempre nos servindo de fatos editoriais, numéricos, 

e literários da mais Elevada confiança, como já temos 

dito desde o nosso Livro: “SÃO LUIS IX”, assim 

oferecendo aos demais estudiosos espíritas, ou não 

espíritas, um farto material que comprova a absoluta 

existência de 

– como temos 

repetido de maneira incansável: sempre por meio de 

um incalculável conjunto de elementos-chaves 

matemáticos: que podem surgir como numéricos, 

literários e/ou editoriais –, embora saibamos que, 

ao seu tempo, Allan Kardec apenas tenha sugerido a 

Ciência da Concordância dos Números sem que 

ele tivesse tido a oportunidade para que ele mesmo 

pudesse se aventurar na devida investigação desse 

impressionante sistema de Códigos Secretos que, 

embora seja inédito no meio espírita, já vem sendo 

desvendado há algum tempo na Bíblia Sagrada por 

especialistas da matemática em países de vários 

continentes do mundo... 

   Estamos, aqui,  quase chegando ao ano de 2019, 

da Data Limite para a Transição Planetária como 

revelada por Francisco C. Xavier a dois de seus mais 

fiéis amigos, entretanto parece que os espíritas não 

estão dando a devida atenção nesta situação que 

poderá, ou não, lhes elevar aos Mundos Felizes, 

segundo tenham lutado corajosamente e o bastante 
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neste novo episódio da história terrena, e pessoal de 

cada um!... E a Reencarnação entra naturalmente no 

esquema da Evolução planetária como um meio de 

voltarmos, ou não, a nascer na Terra. 

_____________ 

   “É preciso termos em mente que cada momento do 

Estudo obedece a um novo quadro de vivas evidências que 

vão se ajustando às seguintes, quanto o fez às anteriores, 

fazendo com que todo o Esquema de Decodificação do 

Espiritismo se harmonize por meio de uma cadeia 

consequente e universal de acontecimentos matemático-

Doutrinários maravilhosamente providenciados pelas mãos 

dos Divinos Mensageiros de Nosso Senhor Jesus Cristo,               

O Mestre e Escultor de toda a Vida na Terra.” 

  

O Codificador e o Decodificador do Espiritismo. 

_____________ 
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André Luiz volta a Decodificar a Obra de Allan Kardec 

(Chico Xavier) pelas faculdades psíquicas de                   

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

   Tomemos da rara & HISTÓRICA: 10ª. edição, do 

Livro: ”O que é o Espiritismo”, por Allan 

Kardec, pela Editora da FEB, do ano 1950, que traz 

impressionantes Códigos Secretos de Deus que 

dizem respeito à atual VOLTA do 

como o médium Vivaldo P. S. Filho, 

quando poderemos desvendar-lhe os, até então, 

segredos da Mecânica-Matemática Espiritual: 

___________ 

   

   Antes de qualquer coisa, notemos que esta Edição 

que iremos Decodificar (do ano de 1950!!), por si 

só, já nos garante a autenticidade científica & 

mediúnica do que nos propomos, visto que Vivaldo 

somente veio a nascer no ano de 1964!!... 
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   Façamos aqui uma breve apresentação em relação 

a este enigmático exemplar do ano de 1950, a partir 

destes # que correspondem ao ano (1950) desta 

especifica Edição, o mais antiga que o nosso querido 

amigo-mentor, Vivaldo, conseguiu adquirir, mas que 

em sua integralidade traz belas reflexões acerca da 

absoluta não existência de casualidade nas 

ocorrências dos Universos:  

- 1 + 5: 6. 

- 9. 

 

Nossa reverência aos Matemáticos do Mundo. 

   Estes dois elementos (6 & 9), como já vimos antes, 

desde Livros (virtuais) anteriores, nos oferecem um 

alto grau de evidência-chave, pelas suas ligações 

com a atual Missão de São Luis IX, como voltaremos 

a ver logo a seguir, para que o quadro se mantenha 

firme e claro em nossa mente... 
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OS ENIGMÁTICOS # 6 & 9: 

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

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

Filho iniciou e completou a primeira parte 

original da sua primeira obra pela mediunidade 

psicográfica, propriamente dita: “MENSAGENS DE 

ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, pela 

Coordenação dos Esp. Elvis Presley & Santa Clara 

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

pelo Espírito Irmão Jacob (por psicografia de Chico 

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

Esfera Espiritual da Terra (Arte em geral 

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

parte das Entidades da Luz que tem lhe Auxiliado na 

produção dos Livros psicográficos. 
 

   Quando precisamos também nos lembrar do título 

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

o 9, de setembro, que, quando enigmaticamente 

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

Vejamos a questão # 9, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

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

inteligência suprema e superior a todas as coisas?  

   “Tendes um provérbio que diz: ‘Pela obra se 

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

procurai o autor. O orgulho é que gera a 

incredulidade. O homem orgulhoso nada admite 

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

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

pode abater!” 

            O poder de uma inteligência se julga pelas suas 

obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a 

Natureza produz, a causa primária é, conseguintemente, 

uma inteligência superior à Humanidade. 

            Quaisquer que sejam os prodígios que a 

inteligência humana tenha operado, ela própria tem uma 

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

de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é 

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

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

destaques são nossos). 

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

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

Editora da FEB).                                   

________________ 
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________________ 

Vejamos a questão # 6, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

    O sentimento íntimo que temos da existência de 

Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de 

idéias adquiridas? 

   “Se assim fosse, por que existiria nos vossos 

selvagens esse sentimento?” 

         Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse 

tão somente produto de um ensino, não seria universal e 

não existiria senão nos que houvessem podido receber esse 

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

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

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

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

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

exemplares – 5/2013, tradução de Guillon Ribeiro,                           

pela Edição da FEB.                                                    

________________ 
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   Por outro lado, não podemos deixar para trás uma 

observação que certamente irá intrigar a todos e a 

todas que estão se interessando pelo nosso Estudo 

de Investigação dos Códigos de Deus do Espiritismo, 

quando logo à página # 1, deste raríssimo exemplar 

de: “O que é o Espiritismo”, vamos nos deparar 

com alguns outros elementos numéricos (#) que vem 

agora engrandecer ainda mais a nossa modesta 

tarefa, da seguinte maneira... 

   Aparece na página de # 1 o seguinte número-

chave: 6.834, que fatalmente nos orientam para a 

seguinte Revelação-Chave sobre a atual VOLTA de 

: 

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

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

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

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

   E ainda, teremos o seguinte Esquema: 

- 6 + 8 + 3 = 17.  

      Portanto, novamente não há como escarparmos 

da fatalidade dos seguintes # Divinos: 

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

P. S. Filho (São Luis IX). 

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

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

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

forma septenária é por causa da perfeição que se 

celebra nos dons do Espírito Santo. Descansará - 

diz o santo profeta Isaías - sobre ele, o Espírito 

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

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

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

dos bem-aventurados.” 

    

– (Sermão 250, em Agostinho, Sermões para 

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

__________________ 

   Uma vez tendo visto esta evidência matemática 

sobre a atual reencarnação de São Luis IX, não há 

como desconsiderar a santidade desta tarefa que 

tanto tem intrigado a muitos dos nossos leitores, e 

dentro deste prenúncio de valiosas realizações para 

o Espiritismo contemporâneo, e do futuro, vamos nos 

direcionar para as gloriosas páginas da Codificação, 

nos seguintes destaques que foram inspiradas à Allan 

Kardec pelo Plano Espiritual Superior: 
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   Pode o homem compreender a natureza íntima de 

Deus? 

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

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

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

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

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 

   

________________ 

    

   Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da 

matéria a causa primária da formação das coisas? 

   “Mas, então, qual seria a causa dessas 

propriedades? É indispensável sempre uma causa 

primária.” 
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   Atribuir a formação primária das coisas às propriedades 

íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, 

porquanto essas propriedades são, também elas, um efeito 

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

(Os grifos são nosso). 

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

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

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

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

________________ 

 

  É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? 

   “Não; Deus não permite que ao homem tudo seja 

revelado neste mundo.” 

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

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

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

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

Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                             

________________ 

 “Estendemo-nos um pouco no exemplo dos jogos, 

porque é um dos mais admiráveis e fáceis de verificar, 

pela possibilidade de multiplicar os fatos à vontade, em 

curto espaço de tempo; e como a lei ressalta do 

conjunto dos fatos, foi esta multiplicidade que 

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

ignorassem.” 

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

1868, A Ciência da Concordância dos Números e a 

Fatalidade, FEB, 3/2005. (Os destaques são nossos).                     

 



                    Livro # 72: ELVIS E A 9ª. ESFERA DA TERRA – Vol. 1” – C. de Assis/Vivaldo P. S. Filho 

 123 

Ed. e-book: 
2018-21 

 

     
   Segundo o ‘Instituto Pedro Melo’ (SSP/BA), existe 

cerca de seis (6) pessoas no Brasil com nomes 

semelhantes ao de Vivaldo, não absolutos, quando 

que, também, somente ele: nasceu às 15 horas 

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

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

1964.  

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

França) (re) nasceu no Hospital da “Sagrada 

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

à sua condição de principal Provedor Genético da 

Sagrada Genealogia do Cristo para o 4º. Milênio da 

Era Cristã. 
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   Continuemos então deduzindo a parir deste mesmo 

enigmático # 6.834, que aparece em destaque à 

página de # 1: 

- 6 & 4... juntos, teremos o # 64: O exato ano de 

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

(São Luis IX). 

___________ 

ENCONTRAMOS, COMO QUE MILAGROSAMENTE 

ACOMODADOS, ATÉ AQUI: O EXATO DIA 10 DO 

MÊS DE JULHO (7) DO ANO DE (19)64 DO 

NASCIMENTO DE VIVALDO P. S. FILHO. 

___________ 

Deixando evidente que São Luis de França está 

realmente de volta, na roupagem fisiológica do 

médium baiano Vivaldo P. S. Filho!! 

___________ 
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_____________ 

Como vemos, os têm os 

seus Sistemas próprios de manifestação, 

cabendo ao bom estudante lhe perceber e                  

lhe Devassar os Segredos!!! 

_____________ 

Como vimos até aqui, a concordância e a 

universalidade continuam se apresentando 

de maneira surpreendente!!   

_____________ 

 

ESTAMOS DECODIFICANDO O ESPIRITISMO                  

Pela Mediunidade de Vivaldo P. S. Filho                       

_____ Os Livros # 40, 41 & 42 ______ 

  
___________ 

Por Gabriel Delanne & Espíritos Amigos. 
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________________ 

   É bom que deixemos claro para as nossas amigas 

e os amigos leitores, que a forma como vamos 

apresentando os nossos Estudos & Investigações 

pode sofrer algumas variações de método, embora 

se mantenha íntegra ao sistema geral, que antes de 

tudo nos faz recordar a garimpagem convencional da 

Terra Material, que sempre vai primando por uma 

maneira diversa de se chegar a um mesmo 

objetivo, que é o de encontrar os artefatos preciosos 

que, até então, se encontram desconhecidos, ou 

ocultos..., aliás, não temos como solucionar todos os 

segredos encobertos na Literatura Espírita por meio 

de uma única pessoa, mesmo em relação a este 

sagrado respeito, o da atual encarnação do Espírito 

São Luis IX, mas com um pouco de esforço do nosso 

estimado médium-mentor vamos traçando para as 

demais criaturas uma linha de investigação e análise, 

criando condições para que o trabalho posterior não 

se perca pela falta de disciplina e de orientação. 

   Como dissemos, não vamos muito longe, apenas 

faremos algumas breves verificações numéricas 

que possam cunhar nas mentes humanas a certeza 

de que há um Poder Maior sobre as nossas cabeças, 

embelezando a vida universal com a grandeza de sua 

própria sabedoria, isso contribuindo com aqueles e 

aquelas que já se interessam pelas coisas sagradas 

da Imortalidade!!... 
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   Vejamos o seguinte:   

 

ANALIZEMOS O ÍNDICE 

  Em seus três (3) primeiros episódios, à página de 

# 5, temos o seguinte: 

- Preâmbulo... Págs.... 7: Aqui temos: O exato 

mês (7) de julho do nascimento de Vivaldo P. S. 

Filho (São Luis IX). 

- Primeiro diálogo – O crítico... Págs.... 9: Aqui, 

temos: O exato mês (9) que corresponde aos fatos 

apresentados anteriormente sobre o mês (9) de 

setembro, que diz respeito ao primeiro (1º.) Livro de 

Vivaldo P. S. Filho pela psicografia, propriamente 

dita, que Celebra outra enigmática Obra: “VOLTEI” 

(Irmão Jacob/Chico Xavier, Ed. da FEB). 
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- Segundo diálogo – O céptico... Págs.... 22 – 

Temos: 2 + 2 = 4 –: Aqui, temos: O exato mês (4) 

de abril do nascimento de São Luis IX (Vivaldo P. 

S. Filho). 

___________ 

   Temos então, os # (chaves) 7, 9 & 4, que por sua 

vez podem ser DEDUZIDOS da seguinte maneira: 

- 10 (dos # 6, que racionalmente invertido surge a 

partir do outro emblemático # 9!!... + 4.): O exato 

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

(São Luis IX). 

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

- Temos os # 6... & 4, juntos, teremos o # 64: O 

exato ano de (19) 64, do nascimento de Vivaldo 

P. S. Filho (São Luis IX). 

___________ 

ENCONTRAMOS, COMO QUE MILAGROSAMENTE 

ACOMODADOS, ATÉ AQUI: O EXATO DIA 10 DO 

MÊS DE JULHO (7) DO ANO DE (19)64 DO 

NASCIMENTO DE VIVALDO P. S. FILHO. 

___________ 

Deixando evidente que São Luis de França está 

realmente de volta, na roupagem fisiológica do 

médium baiano Vivaldo P. S. Filho!! 
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_________________ 

 

_________________      

“Tudo se liga na obra                             

da criação.”                                          

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

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

_________________    
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   Não podemos desconsiderar que a vida de São 

Luis IX (Vivaldo) está atrelada a de Allan Kardec 

(Chico), embora cada elemento: numérico, literário 

& editorial na Obra do Espiritismo, haverá de, em 

essência, trazer a personalidade de cada um deles, 

sem conflito científico algum, harmonizando-se. 

_____________ 

 

Estamos lidando com                                            

OS SINAIS SECRETOS DE DEUS                                                             

NA OBRA DO ESPIRITISMO                                    

QUE REVELAM A VOLTA DE SÃO LUIS IX!! 
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E a vai encontrando o seu 

espaço entre os adeptos do Espiritismo! 
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___________ 

___________ 

   A partir daqui, temos a certeza de que outros 

irmãos e irmãs de crença poderão fazer a sua própria 

Investigação, nos dando a sua inestimável ajuda, 

quando todos devemos ter em nossa mente que a 

consequência dos fatos matemáticos: Numéricos, 

Literários & Editoriais, deverão sempre estar de 

acordo com a nossa proposta-base, a da atual 

Reencarnação de São Luis IX em terras do Brasil, 

aliás, isto é um acontecimento que haverá de ir 

surgindo a cada nova etapa do Estudo, visto que o 

nosso Sistema De Códigos Secretos Vem, Sim, Da 

Parte De Deus!!... 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                         
(Salvador/BA, 27 de março de 2018) 
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   Nota do médium: Não há como eu mesmo não me 

maravilhar diante de tantas provas numéricas sobre as 

minhas Vidas Sucessivas, que vem deixando o meu 

coração sobressaltado em cada nova etapa desse estudo 

oferecido pelos nossos Amigos Espirituais. 

   Que Deus seja louvado e envolva o Espírito de cada 

um deles. 
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________________ 

 

 

Eu sou o Caminho, a Verdade  

e a Vida. 

– Jesus (João 14,6) 

________________ 
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_________________________ 

“Os Números são a Linguagem 

Universal ofertada por Deus aos 

humanos como confirmação da 

verdade.” 

– Santo Agostinho                             

(354–430 d.C.)                   
_________________________ 

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

   A coisa aconteceu por acaso. Descobriu-se 

utilizando-se técnicas de criptografia que 

acontecimentos importantes estavam presentes na 

Bíblia de forma criptografada. Passou-se então a 

investigar mais detidamente o assunto, e constatou-

se que mais e mais fatos estavam previstos de forma 

oculta na Bíblia, principalmente no TORAH, o 

Pentateuco ou os primeiros livros da Bíblia escritos 

por Moisés. O Pentágono pesquisou o assunto e 

criou-se até um programa de computador que ai 

sim revelou de forma inquestionável e 

reconhecida pelos cientistas, que de fato a Bíblia 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aur%C3%A9lio_Agostinho
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era um código que tinha a previsão dos 

acontecimentos futuros. 

 

Chico Xavier: A Reencarnação de Abraão, Moisés, João Batista 

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

    

   Baseado nessa descoberta, foi constatado com 

antecedência de mais de um ano, o assassinado do 

primeiro ministro de Israel, Yitzhak Rabin, e 

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

e de fato foi assassinado um ano depois de 

acordo com o que fora previsto no código 

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

permaneceu oculto. Agora, decifrado com ajuda do 

computador, poderá vir a revelar nosso futuro. 
 

 
 

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

 
 

   O código foi descoberto por um matemático 

israelense, que provou o fato publicando as 

provas num jornal científico de renome, e 

confirmado por matemáticos famosos no 

mundo todo. 
 

   O livro publicado sobre esse assunto é a primeira 

descrição completa de uma descoberta científica que 

pode vir a mudar o mundo, relatada por um repórter 

cético, não-religioso, que acabou fazendo parte da 

história. 
 

   O código de três mil anos de idade prevê fatos que 

aconteceram milhares de anos depois de a Bíblia ter 

sido escrita. Prevê assassinato dos dois Kennedy, a 

bomba da cidade de Oklahoma, a eleição de Bill 

Clinton - tudo desde a Segunda Guerra Mundial até 

Watergate, do Holocausto a Hiroshima, da chegada 
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do homem à Lua até a colisão de um cometa com 

Júpiter. 
 

    
 

Coube aos investigadores científicos internacionais 

averiguar a autenticidade dos códigos secretos na 

Bíblia... No Brasil, senão aos veneráveis estudiosos 

do Espiritismo, com certeza que caberá aos sérios e 

competentes acadêmicos a tarefa de dar 

notoriedade aos sagrados Códigos Secretos                  
de Deus na Terceira Revelação. 

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

biblia.html    

    
(Artigo acessado da Internet pelo médium em 16/12/2016,                                                     

e devidamente adaptado para aqui). 
_________________________ 

http://filosofiaetecnologia.blogspot.com.br/2011/05/o-codigo-secreto-da-biblia.html
http://filosofiaetecnologia.blogspot.com.br/2011/05/o-codigo-secreto-da-biblia.html
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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                                   
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   NÃO PODEMOS PRESCINDIR DOS APONTAMENTOS ABAIXO, 

PARA MAIS UMA VEZ VIRMOS A REALÇAR TODA A PROCEDENCIA 

DIVINA DA MEDIUNIDADE DE SÃO LUIS DE FRANÇA, AGORA 

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

QUANDO PROCURAMOS, ANTES DE TUDO, DESTACAR A OBRA DO 

ESPÍRITISMO, POR ALLAN KARDEC E FRANCISCO CÂNDIDO 

XAVIER, JÁ QUE AMBAS AS PERSONAGENS SE FAZEM PRESENTES EM 

TODO O CONJUNTO DE REVELAÇÕES MATEMÁTICO-ESPIRITUAIS QUE 

ATÉ AGORA TEM SIDO DISPONIBILIZADAS PELA BONDADE DE NOSSO 

SENHOR JESUS CRISTO.  

– ANDRÉ LUIZ (ESPÍRITO) 

 

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

septenária é por causa da perfeição que se celebra nos dons 

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

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

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

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

aventurados.” 

 

– Santo Agostinho 

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

Fazendo, Lisboa, Verbo, 1974. 

_________________ 
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   Procurando fortalecer o nosso serviço de estudo mediúnico e de 

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

ao nosso encontro direto com os leitores encarnados um pouco mais 

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

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

mas muito sugestivo extrato, que cremos será de grande valia 

para que os nossos devotados espíritas, pesquisadores e religiosos, 

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

qualquer, não terão condições de estudar mais detidamente o livro 

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

confiabilidade das palavras dos Benfeitores Espirituais 

(desencarnados e encarnados – estes últimos, em estado de 

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

reencarnação atual de São Luis de França: 

   Agora nos perguntamos: “Será realmente que esses dados 

histórico-matemáticos seriam “apenas” uma mera 

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

acaso, verdadeiramente, não existe. 

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

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

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

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

Lucas, seja ele material ou moral, sem qualquer desfavorecimento 

descabido para com outros irmãos de serviços mediúnicos ou mesmo 

a qualquer ensejo de favorecimento especial à sua própria 

personalidade espiritual, vejamos que o próprio Senhor Jesus nos 

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

   É de todo certo que muitos apressadinhos (os espíritas, 

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

verdadeiros “fiscalizadores” do Espiritismo-Experimental, bravios, 

irritadiços e arrogantes, questionando a incontestável realidade dos 

fatos até aqui apresentados de maneira positiva pela Falange do 

Espírito da Verdade, tentando passar para os demais a condição 

de “imprecisão”, se é que isto possa ser possível, das nossas 
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evidências matemáticas, exatamente por acreditarem que “outros 

tantos milhões de criaturas encarnadas no solo da Terra também 

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

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

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

alusão à sua condição de principal Provedor Genético da 

Sagrada Genealogia do Cristo, assunto este já muito bem 

(matematicamente) documentado na maioria das suas 71 obras 

anteriores. 

 

   Se por um lado esta ocorrência se torna evidente, já que é muito 

natural pensar desse modo, por outro, solicitaremos aos possíveis 

contraditores de nosso serviço mediúnico que apresentem alguma 

outra pessoa que seja, também, médium de variadas faculdades 

psíquicas, e que, evidentemente, nos traga o conjunto de 

características matemático-mediúnicas que foram produzidas e 

apresentadas até o presente momento, em seu conjunto numa 

impressionante coleção, agora, de 72 livros de inquestionável 

valor doutrinário para o Espiritismo, versando de maneira clara, 

racional, e objetiva, sobre temas matemático-transcendentais 

(Os Sinais & Códigos Secretos de Deus no Espiritismo) que 

chegam a confundir até mesmo os mais excelentes investigadores da 

Reencarnação, da Mediunidade e da Vida Espírita, e que, a rigor, 
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esteja suficientemente capacitada para verter do Mais Alto, de um só 

golpe, toda esta imensa quantidade de informações filosóficas, 

científicas e religiosas que fazem parte tanto da obra original “SÃO 

LUIS IX”, quanto do seu Portfólio São Luis IX (“A Reencarnação 

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

VOLTA de São Luis de França. 

________________ 

 

________________ 

   Por este mesmo motivo que, particularmente, nos acautelamos no 

sentido de trazer aos nossos modestos estudos o que podemos 

caracterizar como: “cruzamento de datas e acontecimentos 

matemáticos específicos” que marcaram não apenas a vida 

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

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

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

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

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

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

mesmo assunto, embora de maneira diversificada, como o exemplo 

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

Davi), num entrelaçamento aritmético assustadoramente 
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perfeito com os escritos dos Profetas hebreus, dos 

Evangelistas, de Allan Kardec e de Chico Xavier, e da História, 

facultando desse modo uma maior precisão numérico-

circunstancial em torno da “Aritmética Reencarnacionista” 

aqui em exposição, e um mapa matemático perfeito indicando as 

suas programações reencarnatórias, mediante cálculos precisos, 

embora muito simples de serem feitos. 

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

mediúnica do nosso tarefeiro encarnado, abstração feita de sua vida 

quase apostolar, quase de insulamento e demasiadamente sofrida 

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

disposição diuturnamente, e agora na produção do presente trabalho, 

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

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

Material de meus irmãos. 

   Por outro lado, pela surpreendente semelhança do talhe facial 

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

Filho e São Luis, como apresentado nas fotografias que ilustram esse 

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

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

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

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

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

evidente nos registros fotográficos (imagens/gravuras de época) 

de ontem quanto do hoje, podemos ficar tranqüilos em relação 

ao testemunho prosopográfico dos personagens em análise, 

tanto do passado quanto do presente (qualquer perícia mais 

aprofundada neste campo da técnica policial e criminalística deverá 

levar em consideração outros tantos aspectos de natureza 

Mediúnica, Médica, e forçosamente Matemática, como é nosso 

caso aqui!), configurando assim mais uma prova material, 

mesmo que circunstancial, e documental, particularmente em 

torno da “Reencarnação Programada da Família Real de 

França” do século XIII, assim como a do século XVII – como 
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apresentado de maneira consistente no livro: “A Reencarnação 

Programada & Múltipla na Obra São Luis IX”. 

    

     

Segundo os nossos Amigos Espirituais, o saudoso médium Ranieri 

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

de Gutenberg, O pai da Imprensa. 

   Nota do médium: Pelo Esp. Rafael A. Ranieri, da obra “SÃO LUIS 

IX”, adaptado a partir do seu texto original para esta nova versão 

Revista & Ampliada de 06/2021, do belo Livro: “ELVIS E A 9ª. 

ESFERA DA TERRA – Vol. 1”. 
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Segundo nos informa o Espírito Rafael A. Ranieri (que quando encarnado, 

dentre outras atividades, exerceu a nobre função de Delegado de Polícia 

Civil), o exame pericial de Prosopografia, será de importante valia para os 

estudos da Reencarnação, visto que está aparelhada por diversas 

ferramentas matemáticas que poderão elucidar alguns dos grandes 

“enigmas” sobre as Vidas Sucessivas. 

_________________ 

Numa análise estritamente científica, e até mesmo 

doutrinária, com total isenção de animo, qualquer sério 

estudioso da Reencarnação verificará que o que estamos 

assistindo aqui é um caso (matematicamente)                    

comprovado de Vidas Sucessivas!!  

_________________ 
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FIM DA SEGUNDA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelos Espíritos Clara de Assis                                                     

Com    
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_________________ 

  

Pedimos encarecidamente o perdão do leitor amigo por qualquer falha de gramática, 

mas como eu não tenho especialização e nem mesmo grandes conhecimentos de 

língua portuguesa fico, aqui, devendo qualquer falha de nossa parte, rogando de todos 

os irmãos compreensão e tolerância pelas minhas limitações, deixando a cada um o 

nosso próprio coração no conteúdo da obra original:  

 

“ELVIS E A 9ª. ESFERA DA TERRA – Vol. 1”  

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

_________________ 

  

- 1ª. versão:  03/2018 

- 2ª. versão, Revista & Ampliada: 06/2021.                                                                                 

(O backup original está preservado e guardado para possíveis conferências   

histórica-doutrinárias). 

(O arquivo: PDF, disponível no nosso Site Espírita, de maneira gratuita!!) 

 

_________________ 

 

Algo sobre a Decodificação do Espiritismo! 

 

Uma nota importante: Precisamos alertar ao leitor interessado pelo nosso trabalho de 

investigação de algumas das Vidas Sucessivas de São Luis, que a Decodificação do 

Espiritismo vem sendo realizada desde a obra original:  "São Luis IX" (EM 3 

VOLUMES) – com backup original de 03.03.2015 –, que teve a sua divulgação virtual 

por volta do mês (6) de junho de 2015, e que hoje já se espalha por praticamente toda 

a obra psicográfica de Vivaldo, a sua reencarnação atual, salvo raras exceções, e que 

naturalmente vem sendo desenvolvida e aperfeiçoada no decorrer dos anos e de cada 

novo livro (e-book) virtual, carecendo inclusive da colaboração de qualquer um 

estudante de Espiritualidade que deseje contribuir com o nosso singelo esforço com as 

suas próprias observações, estudos e investigações. 

 

Important note: we need to alert the readers who are interested in our investigative 

work about others successive lives of Sant Louis, in which the Spiritism 

Decodification has been done since its original work: “Saint Louis IX” (3 Volumes) – 

with its original backup in 03.03.2015 – that had its virtual divulgation around (6) June, 

2015, and it's been through all over Vivaldo’s psicography work, his nowadays 

reincarnation, except for rare occasions, which it has been naturally developed and 

improved through the years and every new virtual book, in need of any espiritual student 

collaboration that is willing to contribute with our simple effort  with your onw notes, study 

and investigations. 
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Pelos Espíritos de André Luiz, Hernani G. Andrade 

& Canuto de Abreu 
 

    
 

   Neste trabalho memorável de pesquisa & 

mediunidade, comandado pela Falange do Espírito 

da Verdade, os nossos amigos espíritas, tanto quanto 

os aficionados pelas Revelações do Mundo Maior em 

torno do tema excitante da Reencarnação, estejam nas 

Academias do mundo ou a integrar o enorme 

contingente de irmãos que lidam com a Cultura e com o 

Saber, mesmo, apenas, e tão somente, por entre as 

quatro paredes dos movimentados Centros Espíritas da 

atualidade, encontrarão motivos de sobra para 

investigar e estudar, aprender e concluir, sobre o que 

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

incontáveis “SINAIS” & “CÓDIGOS” SECRETOS 

deixados pelos Espíritos do Senhor para marcar a 

VOLTA, no solo da Pátria do Cruzeiro em pleno século 

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

tempo de Allan Kardec foi o Presidente Espiritual da 

“Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas”, já que se 

somando às incontáveis evidencias matemáticas e 

outras tantas de natureza fotográfica estão diversas 

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

de iluminar os corações dos seres encarnados que 

amam, verdadeiramente, o Senhor da Vida e Lhe dedica, 

fielmente, a própria existência, pela Caridade Moral e 

pela Caridade Material. 
    

   Aqui, o estudioso bem intencionado e atento, 

observará que o mundo das forças físicas, quanto o 

Universo Ilimitado, vibra e se move por meio de 

“equações” muito bem estruturadas. 
    

   Pois, é a Inteligência Suprema do Pai Celestial 

construindo e reconstruindo o Espírito, no seu esforço 

perpétuo de crescimento e evolução. 
 

Irmã Rosália (Espírito) 
 

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

    

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

 

   Poderemos apreciar a sua participação na Codificação 
Espírita, pela mensagem “A caridade material e a 
caridade moral”, Capítulo XIII, item 9, de O Evangelho 
Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. 
 



                    Livro # 72: ELVIS E A 9ª. ESFERA DA TERRA – Vol. 1” – C. de Assis/Vivaldo P. S. Filho 

 152 

Ed. e-book: 
2018-21 

   
 

Santa Isabel de Aragão, ou simplesmente Veneranda, como ela é 
mais conhecida na Doutrina Espírita, trata-se do nosso segundo 

mais graduado Diretor Espiritual.  
    

   Este livro, o primeiro dos muitos que viriam a seguir 

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

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

SEMPRE 'GRÁTIS' EM NOSSO SITE ESPÍRITA: 

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

 

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

      Este precioso e rico trabalho sobre algumas das 

Vidas Sucessivas do Espírito de São Luis IX está 

disseminado em várias obras mediúnicas (virtuais) 

por nosso intermédio, configurando-se num serviço 

espiritual da mais elevada moral, pois os Espíritos da 

Vida Maior que nos dirigem as faculdades mediúnicas 

são os mesmos que orientaram os trabalhos gloriosos 

de Allan Kardec, na França do século XIX, quanto 

os do inesquecível médium Francisco Cândido 

Xavier, em Pedro Leopoldo e Uberaba, Minas Gerais, 

no Brasil. 
    

   Realmente, não tenho como expressar a minha 

grande alegria e estupefação ao me deparar com 

estas informações em meados do mês de outubro 

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

Mais Alto e de encontro direto ao meu próprio 

coração, que até então se detinha apenas e tão 

somente no acolhimento das mensagens cientificas, 

filosóficas e morais que já vinha do Mais Além, mas 

que de alguma maneira deixavam-me ansioso por 

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

então, para a minha surpresa, passei a receber dos 

meus Benfeitores Espirituais a sugestão de começar 

a psicografar algo que se referia a mim mesmo, ou 

antes, a muitas de minhas existências passadas, 

como se a partir daí eu fosse começar a desenvolver 

todo um novo esquema de trabalho psíquico acerca 

da minha reencarnação e que fatalmente haveria de 

envolver a atenção dos espíritas e espiritualistas 

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

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

   Para mim, desde então, tudo tem se transfigurado 

em indescritível deleite espiritual, já que em cada 

novo esforço de Decodificação do Espiritismo fico 

com a certeza de que Deus tem me dado muito mais 

bênçãos do que eu tenho merecido, e assim vou 

tentando fazer o meu melhor dentro do que tem me 

vindo dos Agentes da Luz.  

________________ 
 

   
 

No seu livro "VIDA PRETÉRITA E FUTURA", o conceituado 

psiquiatra, professor, e cientista indiano, Dr. Emendra N. Banerjee 
(PhD), apresenta um impressionante caso de reencarnação                 

comprovada onde uma única pessoa (Alan Lee) se lembra de ter 
vivido dezesseis (16) vidas passadas,                                                               

tudo muito bem documentado cientificamente. 

________________ 
 

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

São Luis de França) 
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A REENCARNAÇÃO PROGRAMADA DE  

SÃO LUIS DE FRANÇA 

 

       
 

   Num trabalho psicográfico precioso e exaustivo, 

“SÃO LUIS IX – O APÓSTOLO ESPIRITUAL DA 

CODIFICAÇÃO ESPÍRITA”: apresentado em TRÊS 

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

pág.), que se prolongou pelo período aproximado de 

quinzes (15) meses consecutivos, quase que 

ininterruptos, pelo fato mesmo do nosso sensitivo 

encarnado ter se empenhado à sua tarefa até nas 

noites e nas madrugadas em que os Autores 

Espirituais lhe transmitia orientações, conselhos e 

instruções de elevado valor histórico, científico e 

moral à Luz do Consolador Prometido, quando o 

querido tarefeiro Vivaldo P. S. Filho descortinou 

para o Mundo dos mortais algumas das suas vidas 

passadas, amealhadas com informações precisas e 

mediante um acervo incontável de provas 

matemáticas (e imagens fotográficas!) somente 

acessíveis às mentalidades sinceramente devotadas 

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

Obras de Allan Kardec & Francisco C. Xavier, por 

meio do estudo e da reflexão, da análise e da 

observação atenta de que todos nós, encarnados e 

desencarnados, nos movemos e nos manifestamos 

segundo a Vontade Suprema do Criador, de maneira 

invariavelmente Diversa e Múltipla. 

   A obra, magnânima por si só, com um total de 737 

páginas, fruto do labor de várias Entidades 

Luminosas da Vida Mais Alta, intercala conceitos 

científicos da Mecânica Reencarnatória com 

inúmeras mensagens carregadas ora de 

simplicidade, ora de eloqüência e ora de puro vigor 

Espiritual, todas encantadoras (de Allan Kardec, 

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

Emmanuel, Eurípedes Barsanulfo, José Herculano 

Pires, Inácio Ferreira, Bezerra de Menezes, 

Veneranda, Maria Santíssima, Jesus Cristo, dentre 

outros Mensageiros Celestes), e impregnadas da 

palavra sempre luminosa do Evangelho de Nosso 

Senhor. 

   É certo que não temos aqui um romance histórico 

com episódios marcantes da vida passional dos seus 

principais personagens: Rei Luis IX de França, Rainha 

Branca de Castela, Rainha Margarida de Provença e 

Princesa Margarida de França, porém um compêndio 

verdadeiramente enciclopédico que traz em seu 

conjunto, pelo esforço das Magnânimas Entidades da 

Luz, o que podemos denominar, conceitualmente, 

de: “Os Arquivos Vivos da Monarquia 
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Divina”, facultando aos amigos do solo planetário 

compreender, um tanto mais, que tanto na Terra 

quanto no Infinito Céu de Deus o destino da ALMA 

Imortal estará sempre atrelado às ocorrências de 

ordem moral, psíquica, cultural, comunitária e social, 

mediante a palavra sempre luminosa do Profeta de 

Nazaré, de que:  

HÁ VÁRIAS MORADAS NA CASA DE DEUS.                                             

______________ 
 

   O amigo leitor encontrará aqui um conjunto 

impressionante de dados reencarnatórios por meio 

de precisos fatos e evidências numéricas, 

literárias & editoriais que aparecem de maneira 

conseqüente & universal, sempre lógicas e 

embasado no que existe de mais respeitável no 

mundo científico da Terra no que se refere ao tema 

da Reencarnação, a exemplo das magníficas obras 

dos conceituados pesquisadores: Dr. Hemendra 

Nath Banerjee (Índia), Dr. Ian Stevenson 

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

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

totalmente ajustada ao que foi produzido por Allan 

Kardec & Chico Xavier, quanto pela Bíblia Sagrada, 

cabendo a cada um tirar as suas conclusões após um 

estudo dedicado e atento no acervo que estamos 

apresentando, aliás, como recomenda a própria 

Doutrina dos Imortais.   

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

Salvador/BA, 07 de fevereiro de 2015                                    

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

assunto que os Espíritos Amigos nos apresentam, será 

imprescindível que o estudante de Espiritismo também 

se reporte ao nosso Livro de # 5: "Reencarnação 

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

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

modesta lavra mediúnica. 
 

 
    

   Pois nunca será demais recordarmos das sábias 

advertências do Codificador do Espiritismo, para que 

antes que fizéssemos algum juízo de valor sobre 

determinado assunto ou alguma específica obra, que 

traga alguma nova revelação ou algum conceito novo, 

nos debruçássemos sobre o seu conteúdo de maneira 

profunda e respeitosa, para que não viéssemos a 

incorrer num grande atestado de ignorância pessoal e 

completo desrespeito ao bom senso científico.  
 

   E como bons espíritas que somos, ou pelo menos 

desejamos ser, precisamos ter cautela e atenção para 
com as coisas graves da Vida Maior, tenham elas sido 



                    Livro # 72: ELVIS E A 9ª. ESFERA DA TERRA – Vol. 1” – C. de Assis/Vivaldo P. S. Filho 

 159 

Ed. e-book: 
2018-21 

produzidas por nós ou pelos demais companheiros do 

Espiritismo. 
 

   

                      André Luiz                                 Vivaldo P. S. Filho 

 

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

foram tratadas separadamente, depois coligidas num corpo metódico, 

quando puderam ser reunidos materiais suficientes. Esta parte da ciência 

espírita mostra desde já que não é uma concepção sistemática 

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

observações, que tiram sua autoridade da concordância existente 

entre elas”. – Allan Kardec 

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

estudo dos fluidos espirituais, parte I, 1ª. edição, FEB, 2004).                                 
O destaque é nosso. 

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

ESTÃO DISPONÍVEIS PARA OS INTERESSADOS: 

INTEIRAMENTE “GRATIS”! 

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

No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo 

http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus
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O médium e pesquisador baiano Vivaldo P. S. Filho apresenta uma bela série com  

mais de 100 obras, em E-BOOKS: Completamente: Grátis!! 

Numa série de comoventes e inspiradoras Mensagens 

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

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

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

consolam, esclarecem e animam os corações humanos, 

sempre desejosos que se encontram de transmitir aos 

companheiros na Terra: mais Amor e mais Carinho, mais 

Educação e mais Orientação, com palavras carregadas não 

somente de grandes verdades, mas, acima de tudo, de muita 

Esperança no futuro, para todos aqueles que já                                 

se identificam com as formosas promessas                                            

de Paz e Caridade de Jesus de Nazaré.                                                

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

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

No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo                                  

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

 

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



                    Livro # 72: ELVIS E A 9ª. ESFERA DA TERRA – Vol. 1” – C. de Assis/Vivaldo P. S. Filho 

 162 

Ed. e-book: 
2018-21 

BY A FALANGE DA VERDADE 

 

   

A NOSSA VIDA NA TERRA E NO MAIS ALÉM SE 

REVESTE SE SOBRAS E LUZ, OFERECENDO-

NOS INÚMERAS OPORTUNIDADES PARA 

CRESCERMOS E EVOLUIRMOS, ATÉ QUE, 

FINALMENTE, COMO ESPÍRITOS PUROS, NOS 

INTEGREMOS DEFINITIVAMENTE NA FALANGE 

DOS SERES PERMANENTEMENTE LUMINOSOS, 

SEM QUALQUER VESTÍGIO DE SOMBRAS. 

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

(Salvador/BA, 27 de março de 2018) 

* BY CLARA DE ASSIS/A FALANGE DA VERDADE *                                               

OBRA SEM FINS LUCRATIVOS – 03/2018.                                                                                                      

(Obra Revista & Ampliada em 06/2021)  


