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Allan Kardec 
O INCOMPARÁVEL MÉDIUM DA 

CODIFICAÇÃO ESPÍRITA 

 

Pelo Espírito W. Krell 

___ ___ 
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______________________  

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

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

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

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

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

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

financeiro. 

 

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

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

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

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

P. S. Filho, to gauge financial profit.                                                         
 

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

______________________  

 

 

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

“Espalhando meu pensamento sobre a terra 

de uma maneira geral, dou um raio àqueles 

que têm mais necessidade! Ilumino as almas 

que devem servir de farol e de foco!” 

  

–  

(Sra W. Krell, , cap. 22, Fé 

e vontade, Tradução de Maria Lucia de Carvalho,                    

2ª. edição, pela Editora CELD, 2010).     

___________________ 
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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 diretamente para o específico link: 

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

 

http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus/bio?fbclid=IwAR2_Ss8Rk73jw7-pyHjclL5WLXxKQuASeTKJ1qf5gU49nfH6iEVWAIGdcNs
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Luís IX (Poissy, 25 de abril de 1214 – Tunes, 25 de agosto de 1270), mais 

conhecido como São Luís, foi o Rei da França de 1226 até sua morte e 

um santo da Igreja Católica. Era filho do rei Luís VIII e da rainha Branca de 

Castela, que governou o reino como regente até São Luís adquirir                                

a maioridade.  

Luís IX de França – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org) 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Poissy
https://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/1214
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tunes
https://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1270
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_monarcas_da_Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_VIII_de_Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Branca_de_Castela
https://pt.wikipedia.org/wiki/Branca_de_Castela
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_IX_de_Fran%C3%A7a
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Apresentação # 1- São Luis 

   

Amigos do Cristo! Que bradem de bem alto, do 

Mastro Altíssimo da Caridade, a canção bendita da 

fé, 

, a todos aqueles e aquelas que nos pedem por 

justiça e auxílio, melancólicos que estão por 

estarem destruídos pelo orgulho e pelo egoísmo 

daqueles e daquelas que lhes abandonaram à 

própria sorte, como se fosse possível que nós, 

Filhos de Um Só Deus, pudéssemos realmente 

passar pela Vida esquecidos dos sofridos e dos 

desesperados do mundo. 

Sejamos unidos! Sempre unidos, ofertando de 

nossa alma toda aquela alegria do Bom Cristão, que 

não apenas oferece amor e afeto, como joias vivas 

de nosso Espírito, mas serviço ativo, em bens, pela 

construção de uma existência boa para todos, na 

lembrança do 

. 

Vivaldo P. S. Filho (médium)

(Salvador/BA, 16 de fevereiro de 2018)
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_______________ 

Nota do médium em 22/06/2021: 

   Aqui, como se sabe, temos um fenômeno psíquico de 

Animismo, quando o ser reencarnado, ou médium, traz 

uma mensagem do seu próprio Espírito, de alguma 

personalidade anterior a atual, isto se dando num 

momento de transe, mais ou menos profundo segundo 

as condições de cada sujeito. 

   Dentro do que eu tenho percebido em relação a mim 

mesmo, posso dizer que, segundo a vontade de meus 

Guias Espirituais, e a depender das condições de cada 

momento, tenho condições de realizar incursões mais 

profundas e detalhadas em relação às minhas vidas 

passadas, pelo menos em algumas delas, com detalhes 

inclusive de minha digestão em dado momento de minha 

história de existências pregressas, e isso me parece algo 

bastante curioso, no que toca aos fenômenos psíquicos, 

pois, a depender de cada episódio, poderemos chegar a 

dar alguma luz acerca de determinados acontecimentos 

de doença, saúde & bem estar de algumas das 

personagens que habitei em momentos anteriores!... 
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   De qualquer maneira, devo recordar ao leitor e a nossa 

leitora, que este tipo de análise psíquico-fisiológica, por 

exemplo, já tive a oportunidade de perceber/visualizar 

pelas minhas faculdades mediúnicas, se não me falha a 

memória, em relação a um ou dois nomes famosos de 

nossa história humana.  
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Alphonsus de Guimaraens, pseudônimo de Afonso Henrique da Costa 

Guimarães (Ouro Preto, 24 de julho de 1870 – Mariana, 15 de julho de 1921), foi 

um escritor brasileiro. 

A poesia de Alphonsus de Guimaraens é marcadamente mística e envolvida com 

religiosidade católica. Seus sonetos apresentam uma estrutura clássica e são 

profundamente religiosos e sensíveis, a medida em que explora o sentido da morte, 

do amor impossível, da solidão e da inadaptação ao mundo.  

Alphonsus de Guimaraens – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org) 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ouro_Preto
https://pt.wikipedia.org/wiki/24_de_julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1870
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mariana_(Minas_Gerais)
https://pt.wikipedia.org/wiki/15_de_julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1921
https://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Misticismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Catolicismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Soneto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Morte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Solid%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alphonsus_de_Guimaraens
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Apresentação # 2 –                     

Alphonsus de Guimarães 
 

 

Quando perdemos algum ente querido, 
Temos a impressão de que vamos morrer junto com 
ele,  
Tamanha a dor que transpassa o nosso coração,  
Esquecidos de que Deus existe!... 
 

Ele Ama-nos! Não permitindo que o cordão divino, 
O laço do amor, entre nós e a pessoa amada, 
Se rompa permanentemente 
Como se nada houvesse para Além do Túmulo... 
 

Que parece nos reclamar a existência  
Como se estivéssemos sempre lhe devendo  
O próprio Espírito, sedento de esperança, 
Quanto de fé em alguma coisa a mais!... 
 

Então, quando chega a nossa vez 
De curtir a passagem Entre a Vida e a Morte, 
Vemos que tudo não passava de fugidia desilusão, 
Que morreu, de verdade, quando nos braços 
Da pessoa querida, nos envolvemos 
Na Alegria da Imortalidade!... 
 

ALPHONSUS DE GUIMARÃES (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 16 de fevereiro de 2018) 
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   Nota do médium: Mensagem espontânea deste 

grande poeta desencarnado, que a dedica aos 17 mortos 

no ataque a tiros na Flórida, USA, no dia 14 de fevereiro 

de 2018, e aos seus familiares e amigos. 
 

   Naturalmente, que ele está se referindo, também, à 

nossa necessidade de começar o quanto antes a educar 

as nossas crianças para a Espiritualidade Maior, não 

apenas lhes transmitindo informações racionais e lógicas 
sobre a Vida Espiritual em suas diversificadas nuanças, 

como incutindo em seu caráter, desde muito cedo, a 

fundamental necessidade de que todos nós, enquanto 

Espíritos Imortais, precisamos crescer em amor e em 

bondade. 
 

  
 

   Mesmo na condição de espírita que somos, com um 

conhecimento e uma esperiência mais ampla acerca da 
nossa missão e tarefas na Terra, compreendendo que 

estamos todos aqui apenas de passagem, não há como 

não nos sensibilizarmos portundamente com a dor e a 

perda dessas mães e pais que tiveram os seus filhos e 

parentes, amigos e colegas arrancados de seu seio de 

forma tão brutal, entretantanto os “sinais” sempre estão 
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nos chegando de todas as partes do mundo: precisamos 

nos apoiar e incentivar à Educação para o Bem Maior, 

pelo nosso bem e pelo bem de todos. 
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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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Apresentação # 3 –                             

Santa Clara de Assis 

   Espíritas, irmãos de crença Evangélica! Não 

podemos perder o rumo e nem o ritmo de nosso 

ideal, que tem como ponto fundamental a 

Espiritualização de toda a humanidade, pois 

como bem sabemos, pelas exortações dos 

Espíritos Superiores na Codificação do 

Espiritismo, não há tempo a perder quanto a 

nossa necessidade de evoluir, crescer para                   

a Imortalidade Feliz!... 

E não existe maneira de sermos realmente 

felizes, seja aqui na Terra quanto no Mais Além, 

que não seja pelo nosso serviço de ação 

ininterrupta pela Caridade, aquela Caridade 

apregoada em O Evangelho Segundo o 

Espiritismo, que nos convoca à solidariedade e 

à fraternidade, tendo o Amor como a mola 

mestra de todas as nossas ações no bem geral 

das criaturas terrena... 

E digo mais, se não envidarmos todos os 

esforços nas boas obras, o Mundo não irá se 

perpetuar por longo tempo, humanamente 

falando, visto que a animalidade irá tomar conta 

da natureza psicológica dos seres que, cremos, 

não haverá meio de como suportarem-se a si 
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mesmos por longas épocas à frente deste tempo 

atual de perversas maquinações contra a paz e a 

ordem social, e aqui entra em jogo as disputas 

condenáveis de poder entre os que se acreditam 

superiores (e melhores!) e entre aqueles que 

nada possuem de si mesmos senão a longa 

carga de sofrimento e de amarguras sobre os 

próprios ombros, e por esta razão nada mais 

necessário do que rogarmos à todos e todas os 

nossos irmãos e irmãs de caminhada terrena: 

HUMILDADE, SIMPLICIDADE E CARIDADE!...  

 

                             Pensemos na possível VOLTA do 

Cristo Amado, como temos afiançado!... 

Desejemos por isto. E trabalhemos por isto. 

 (Espírito)                                         

Vivaldo P. S. Filho (médium)                       

(Salvador/BA, 17 de fevereiro de 2018) 
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   Nota do médium: A profundidade e a extensão da 

Mensagem da venerável Benfeitora Santa Clara, devem 

tocar-nos também profundamente a alma, pois ela, aqui, 

traça um perfil psicológico-espiritual da nossa, ainda 

tão acanhada, condição moral como Seres encarnados 

no Orbe planetário, por outro lado, observando que ela 

também se encontra reencarnada entre nós, no seio do 

Brasil, por meio de uma bem articulada: 

, como já tivemos a oportunidade de Revelar 

em algumas de nossas obras mediúnicas anteriores. 

   É claro, que ela não desconsidera o valoroso e bem 

intencionado serviço de formiguinha que vem sendo 

produzido em nosso Planeta por pessoas cheias de viva 

vontade em ver tudo melhor para todos, entretanto 

ela mesma sabe que numa sociedade tão extensa como 

a humana, onde vivem bilhões de criaturas em condições 

tão diversas e múltiplas, todo este grandioso esforço 

ainda é muito pequenino, sem contar que as tragédias 

da guerra, do terror, a fome e a miséria, quanto os 

crimes passionais, de parte a parte, vão se assomando 

entre nós e de maneira que não podemos crer, tão 

infantilmente, que “as coisas estejam sob controle”...  

   Precisamos, minha gente, o quanto antes, voltarmos a 

nossa atenção para o pensamento amoroso de Jesus de 

Nazaré, independente da crença que professemos, por 

sinceramente já reconhecermos nEle, no Nosso Mestre e 

Senhor: “O Caminho, a Verdade e a Vida.” (João 

14:6). 
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Freitas Nobre ao lado do amigo Chico Xavier.  

José Freitas Nobre (Fortaleza, 24 de março de 1921 — São Paulo, 19 de 

novembro de 1990) foi um advogado, jornalista, professor e político brasileiro. 

Foi também líder espírita. 

José Freitas Nobre – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org) 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fortaleza
https://pt.wikipedia.org/wiki/24_de_mar%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/1921
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/19_de_novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/19_de_novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1990
https://pt.wikipedia.org/wiki/Advogado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jornalista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Professor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADrita
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Freitas_Nobre
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Apresentação # 4 – Freitas Nobre 

  

   Já pensando nas funestas consequências futuras 

por conta das ações humanas que visam amealhar 

cada vez mais os tesouros mortos da Terra, em vista 

de uma crescente pretensão humana, pelo menos da 

grade maioria dos seres encarnados, em somente 

se darem bem uns sobre os outros, sem que 

levem em consideração a nossa Vida Imortal, vemos 

a querida Clara, devotadíssima que é à Causa do 

Cordeiro de Deus, procurar convencer os amigos e 

amigas materiais sobre a urgente necessidade de que 

todos têm de Evoluir, antes que a morte vos arrebate 

o corpo astral para Planetas muito mais tenebrosos 

de se viver do que a pobre Esfera terrena, convencida 

que está de que somente pela advertência direta, 

embora carregada do Amor Cristão, possa realizar 

nos corações planetários a assepsia necessária de 

toda chaga que ainda teimam em manterem 

aconchegada ao próprio peito!...  

   Gratidão total à esta Mensageira da Vida Superior, 

que nos doa incansavelmente o próprio Espírito em 

forma de luminosas manifestações de fé, esperança, 

e caridade! 

(Espírito)                                                         

Vivaldo P. S. Filho (Médium)                                             

(Salvador/BA, 17 de fevereiro de 2018) 
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_______________ 

Nota do médium em 23/06/2021: 

   A minha alegria em poder rever esta Mensagem de Luz 

foi muito profunda, visto que eu sempre nutri um carinho 

e um respeito muito grande pelo belo casal 

, que além de terem sido devotados 

Cristãos pela Causa Espírita, foram sinceros amigos, e 

muito amigos mesmo, de Francisco C. Xavier, então, 

como eu ia dizendo, já por isso o meu coração bate de 

alegria e reconhecimento por terem eles dois, depois de 

desencarnados, virem da Vida Mais Alta para me fazerem 

de seus humilde médium, sim, porque desde o 

comecinho de meu desenvolvimento psíquico eu pude 

verificar a presença astral de um e, de certa maneira e 

da outra, pois mesmo estando encarnada por esta época 

inicial de minhas faculdades mediúnicas, por algum 

mecanismo do coração-astral, eu já lhe pressentia a 

presença, mesmo que fosse apenas e tão somente pelas 

linhas do amor que não se limita aos liames da matéria 

carnal, entretanto, depois de desencarnada, a Dra. 

Marlene Nobre também começou a vir ao meu pobre 

encontro, me prestando a Assistência de seu Amor e do 

Seu Conhecimento em Cristo, tendo sido o seu grande e 

generoso Espírito o responsável por me dar a cobertura 

Astral durante aquele que foi o meu primeiro encontro 

com a atual reencarnação de Elizabeth d´Espérance, 

ou uma de suas atuais encarnações, visto que ela teve 

, a minha , que 

veio do interior do Estado de São Paulo, onde vivia à 

época, para me visitar em Salvador, na Bahia..., isto 

ocorrendo por meio de um fenômeno transcendental 

maravilhoso, quando pude perceber que a Dra. Marlene, 
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muito atenta e operosa em seus procedimentos Médicos-

Psíquicos, se encontrava em um outro ambiente físico-

astral que parecia ter sido criado pelos Seres de Luz 

contíguo ao quarto de Hotel, no bairro da Barra, onde 

nos encontrávamos fazendo sexo e ou descansando, 

para que este encontro de Almas Épicas (Ruth/Boaz), 

pudesse realmente transcorrer na maior tranquilidade e 

prazer possíveis...  

 

 Dra. Marlene Nobre. 

   Algum tempo antes de Dra. Marlene vir a desencarnar, 

eu havia lhe pedido a gentileza de me realizar um 

parecer, em relação ao nosso Livro de # 1, que deveria 

dar sequência aos do Dr. Carlos A. Baccelli & Dr. Elias 

Barbosa, mais pelo coração do que necessariamente 

doutrinário, visto que estes dois sagrados expoentes da 

Doutrina Espírita já haviam feito isto para mim (risos), 

no que ela se prontificou com todo o carinho e respeito 

de sua alma amiga e dedicada às coisas de Deus, quando 
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ela me falou que estava indo para o interior de um 

determinado Estado, fora de São Paulo, para poder 

finalizar a mais recente obra que ela estava produzindo, 

mas, infelizmente, ela não pode fazer isso para mim, 

visto que ela acabou desencarnando antes de poder me 

dar a graça de sua colaboração doutrinária... 

____________ 

   Um Estudo mais apurado sobre esta específica ocorrência de minha 

vida sentimental & romântica, a amada leitora e o querido leitor 

poderão acessar em nosso Livro de # 10: , pelos 

Espíritos Veneranda & Emmanuel, na Nota do médium da Apresentação 

de # 5: O Educador, pelo Espírito Emmanuel. 

   ____________ 

   Que Jesus abençoe Amigos Espirituais Freitas Nobre 

& Marlene Nobre. 
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_________________ 

 

   

 
    

Como das vezes anteriores (especialmente nos 

Livros de # 41, 42 & 43) teremos como convidado 

de nosso Sistema de Decodificação a figura ímpar 

do próprio Codificador do Espiritismo, Allan 

Kardec, quanto a da sua seguinte reencarnação 

como Chico Xavier, quando veremos as suas 

ligações doutrinário-chaves com as tarefas 

passadas-presente-futuras de: 

Todos envolvidos numa mesma cadeia de 

acontecimentos matemáticos consequentes, 

absolutamente universais, deliciosamente 

intrigantes quanto milagrosos na Obra do 

Espiritismo, como autênticos Sinais & Códigos 

Secretos de Deus da Terceira Revelação! 

 

Baseado nos Números-Chaves: 4, 7, 8, 9,10 e 17. 
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Allan Kardec e sua reencarnação futura como Chico Xavier. 

    

São Luis IX e sua reencarnação futura como Vivaldo P. S. Filho. 
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____São Luis & Vivaldo P. S. Filho____ 

Na Infinita Estrada da Vida, vamos nos deparar 

a cada instante com Universos semelhantes ou 

diversos, exigindo de nós sabedoria e 

bondade, para que possamos lhes compreender 

e lhes assimilar na Perfeição de Deus. 

   

O Presidente Espiritual da Sociedade Espírita de Paris ao tempo 

de Allan Kardec, no século XIX: São Luis IX & Vivaldo P. S. Filho: 

Duas Almas, mas um só Espírito. 

____São Luis IX (9) ____                                         

E a 9ª. Esfera Espiritual da Terra 

(Arte em geral ou Cultural e Ciência) 
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                         Allan Kardec 
              O INCOMPARÁVEL MÉDIUM DA 
                        CODIFICAÇÃO ESPÍRITA 

 

V   O   L   U   M   E  # 2 
 

Com André Luiz & Espíritos Amigos 

 

Pelo Espírito W. KRELL                                  

& 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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As imagens, quanto os pequenos extratos, apresentadas neste 
trabalho espiritual:                                                                             

“Allan Kardec – Vol. 2”, foram capturadas em fontes 

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

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

solidariedade e fraternidade, desprovido também de qualquer 

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

 

1a versão: 02/2018 by Vivaldo P. S. Filho 

OBRA REVISTA & AMPLIADA EM 06/2021. 

   Este Livro, que tem a Autoria Espiritual da bela W. Krell 

& 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 sagrados serviços de Allan 
Kardec junto à Falange da Verdade.  
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______________ 
 

NOTA ESPECIAL DO MÉDIUM: 
 

   Segundo os dados (virtuais) que produzimos à época 

sobre esta específica obra (# 69), a sua publicação em 

nosso se deu no dia 20/02/2018, por isso 

os seus backups (originais), deste Livro (69), estão 

devidamente preservados para uma possível conferência 

histórica e/ou doutrinária em dois respectivos arquivos 
(Word & PDF). 
 

     
 

As capas: da 1ª. versão, de 02/2018 & da 2ª. versão, de 06/2021. 
 

   Aqui, vamos fazendo a sua Revisão & Ampliação, 

segundo este backup opcional de 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. 



                              Livro # 69: “Allan Kardec – Vol. 2” – Espírito W. Krell/Vivaldo P. S. Filho 

 38 

Ed. E-book: 
 2018-21 

 

Mais uma “Pequena” Nota Especial do 

Médium Vivaldo P. S. Filho 

 

Vivaldo Filho concedendo uma entrevista à conceituada jornalista 

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

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

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

   O Espírito Allan Kardec, que é o nosso mais 

graduado Benfeitor Espiritual – muito embora ele tenha 

preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica como 

Chico Xavier, às vezes, e segundo as circunstâncias 

psíquicas que envolvem cada comunicado, ou seja, a 

depender da natureza mental e emocional do diálogo, faz 

questão de se fazer perceber com a personalidade marcante 

do grande Codificador do Espiritismo, o que naturalmente 

me deixa completamente envolvido pela emoção e pela 

sensibilidade de sua presença sempre segura, sóbria e 



                              Livro # 69: “Allan Kardec – Vol. 2” – Espírito W. Krell/Vivaldo P. S. Filho 

 39 

Ed. E-book: 
 2018-21 

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

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

Nova Ciência da “Numerologia Espírita”, se 

constitui tão somente de um simbólico apêndice, um detalhe 

mesmo, devotado ao interesse de expressar uma 

vestimenta nova, ou antes, uma roupagem atual, e 

específica, da já conhecidíssima “Numerologia”, 

reconhecendo ele o caráter muito particular, quanto muito 

valoroso, desta emblemática Ciência dos Números, que 

acreditamos, tanto eu mesmo quanto os meus amorosos 

Amigos Espirituais, ser um belo veículo de averiguação das 

ainda Desconhecidas e Grandes Verdades da Criação 

Universal, dentro das suas disciplinas particulares e 

especializadas. 

 

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

Especial do Médium 

   

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

e atuantes Benfeitores Espirituais da Vida Maior, embora ele 

tenha preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica 

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

circunstâncias psíquicas que envolvem o comunicado, ou seja, 

a natureza mental e emocional do diálogo que vamos mantendo, 

quanto doutrinária, faz questão de se fazer perceber com a 

personalidade do grande filósofo grego Pitágoras, o Pai da 

Numerologia, COM A INTENÇÃO DE NOS ILUSTRAR 

ACERCA DAS INÚMERAS POSSIBILIDADES DO PSIQUÍSMO 

HUMANO-ESPIRITUAL, DANDO-NOS A CERTEZA DE QUE 

OS NOSSO ESPÍRITO, ESTEJAMOS ENCARNADO OU 

DESENCARNADO, EM DETERMINADAS CIRCUNSTÂNCIAS 

E SITUAÇÕES, POSITIVAMENTE, PODEM ACESSAR O SEU 

PASSADO PRÓXIMO OU MESMO MUITO REMOTO, MESMO 

QUE ESTE PASSADO REMONTE AOS MILÊNIOS DO TEMPO 

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

intelectualizados, mas embrutecidos pela maldade, mesmo que 

temporária seja essa maldade, também tem como acessar as 

suas ou mesmo as nossas INÚMERAS memórias pregressas, 

quando, neste caso particular, procuram devassar determinados 

conhecimentos arquivados e mantidos de maneira quase 

mecânica em determinadas regiões do nosso corpo caloso que 

tenhamos assimilado no tramite natural de nossa evolução 

intelectual, levando em consideração que muitas fraquezas 

morais e emocionais que aparentemente já foram esquecidas 

por nós também possam ser de seus interesses, imediatos ou 

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

apresentado pela Nova Ciência da “Numerologia 

Espírita”, segue apenas o ritmo natural da Evolução do 

Conhecimento, que está sempre sujeito a novas interpretações 

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

sem que haja a absoluta necessidade de lhe reformular os 

conceitos básicos. 

 

   Neste nosso caso, apenas apresentamos uma roupagem 

atual, num competente corpo de Doutrina Decifratória, da 

eficiente Numerologia de Pitágoras, reconhecendo, ele, o 

caráter muito particular, quanto muito valoroso, desta Ciência 

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

do grande Instrutor EMMANUEL, pela psicografia de Chico 

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

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

 ___________ 

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

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

obra mediúnica: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – A Revelação do 

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

apresentamos uma importantíssima opinião do grande 

médium Chico Xavier sobre o tema da Numerologia: 

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

Reencarnação Programada, ou seja, aquela seguindo 

princípios de origem Superior, atentem para a importância do 

extrato que retiramos da obra “Chico Xavier: encontros no 

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

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

traz uma verdadeira pérola de Emmanuel (por Chico Xavier) 

para uma melhor compreensão de nossos apontamentos à luz 

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

informações acima, lembrando ainda que o extrato a seguir foi 

encontrado dias após a elaboração do texto acima. Vejamos: 

P – Pessoalmente, e por experiência própria, acredito na 

influência dos números na vida das pessoas, ou da 

comunidade. A Bíblia contém citação freqüente de certos 

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

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

dado setenta vezes sete, o Apocalipse cita o número 7 

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

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

em si um mundo vasto de significações, que demanda estudos 

adequados com a supervisão de especialistas do assunto. Não 

disponho de elementos para confirmar ou negar as assertivas 

das autoridades que se manifestam nessa área de 

investigações espiritualistas. Guardo, porém, a convicção de 

que, em nosso renascimento já trazemos, por inspiração dos 

Benfeitores Espirituais que nos assistem, a influência dos 

números de que estejamos necessitados para que a vida nos 

conceda o melhor que sejamos dignos de receber. E isso 

acontecerá, até que possamos conquistar a numerologia como 

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

médium: Os grifos são meus. 
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_____________________ 

 

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

confirmação da verdade.” 

– Santo Agostinho (354–430 d.C.) 

_____________________ 

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

Me constrange pensar que os nossos amigos do moderno 

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

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

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

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

(Salvador/BA, 04 de dezembro de 2015) 
 

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

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

gota de luz ou cada rastro de sombra que tenha semeado 

ao longo de seu próprio caminho. 

– Emmanuel                                                  

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                         

(Salvador/BA, 12 de março de 2014) 
 

Por mais confiável que seja a fonte de pesquisa, 

jamais poderá ser a única. 

Espírito Allan Kardec                                      

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

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

vida física atendem aos seus deveres com exatidão, retomam 

pacificamente os domínios da memória, tão logo se 

desenfaixam do corpo denso, reentrando em comunhão com os 

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

continuidade do serviço de aperfeiçoamento e sublimação que                   

lhes diz respeito.” 

- Instrutor Druso 

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

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

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

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

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

comentário do benfeitor Druso é nosso). 

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

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

muito próxima da realidade a que está subordinado os variados 

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

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

Salvador/BA, 19 de junho de 2014 

“Continuando a nos apoiar na observação, fazemos filosofia experimental 

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

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

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

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

e sempre se esforçará por preencher as lacunas que possam 

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

apogeu da verdade absoluta.” 

– Allan Kardec 

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

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

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

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

LIBERDADE, COMO O PRÓPRIO SENHOR NOS CONDIZIU HÁ MAIS 

DOIS MIL ANOS ATRÁS, PELA SUBSTÂNCIA ETERNA DA MENSAGEM DO 

EVANGELHO. 

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

NO SEU FRONTISPÍCIO: 

... 

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

INADIÁVEL DE RECOSNTRUÇÃO DE NOSSAS MÚLTIPLAS 

PERSONALIDADES, QUE AINDA TEIMAM EM CONTINUAR SE 

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

DE SELVAGERIA, DE CORRUPÇÃO E DE PROFUNDO EGOÍSMO, DE 

DISCORDIA E DE INSANAS MAUDADES, QUE SE MANIFESTAM ATRAVÉS 

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

EXTERNO OU PELO UNIVERSO INTEIRO, NO QUAL SE COSNTITUE O 

NOSSO PRÓPRIO ESPÍRITO, CRIADO TODO IMORTAL E 

COMPLETAMENTE LUZ, ASSIM COMO O NOSSO PAI CELESTIAL: 

SEREMOS (REALMENTE!) FELIZES!!! 

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

 

Vivaldo 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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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 W. Krell & 

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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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__ 

   Neste Novo Volume (69) de Luz, vemos a querida 

W. Krell dar prosseguimento e conclusão ao seu 

precioso trabalho: , 

que tem repercutido nas fibras mais íntimas do nosso 

coração, pois compreendemos e lhe aceitamos as 

orientações e esclarecimentos em torno desta figura 

santificada de nossa , sem contar 

que os quadros vivos de suas Vidas Sucessivas, seja 

na personalidade de João Batista quanto na de 

Chico Xavier, levando em conta de que ele teve uma 

com João Evangelista, 

vão também sendo apresentados para nós todos de 

maneira inédita, agora sob a ótica da Nova 

Ciência da “Numerologia Espírita”, que 

nos Descortina de uma maneira, absolutamente, 

universal, do jeito que o Mestre Lionês gostava de 

fazer em relação ao Espiritismo, um cem números de 

fatos aritmeticamente concordantes dentro da 

Obra da Terceira Revelação Divina, criando na mente 

de todos um novo modelo de se observar as coisas 

do Mais Alto, particularmente as que dizem respeito 

à Lei da Reencarnação.    

   E o nosso médium, Vivaldo, continua seguindo 

com suas obrigações espirituais, apesar da luta 

que vem travando consigo mesmo para não deixar 

que o seu quase total esgotamento físico e as suas 

assomadas dificuldades materiais, por exemplo, o 
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tornem um médium relapso ou esquecido da 

seriedade com que todos, 

, devem tratar 

dos cativantes Assuntos que dizem respeito à Nossa 

Vida Espírita, em questão de missão e de tarefa na 

Mediunidade!!... 

   Com este pensamento, vamos pedindo a Deus que 

conceda a eles, ao médium querido e aos Benfeitores 

que lhe orientaram nesta nova empreitada de luz, 

muito mais resistência moral e física, para que 

possam continuar nesta tarefa, que por mais que seja 

difícil sempre será, também, uma grande oferta do 

Senhor para aqueles e aquelas que, realmente, 

desejam se Elevar para Ele. 

 

Veneranda                                        
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 20 de fevereiro 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


                              Livro # 69: “Allan Kardec – Vol. 2” – Espírito W. Krell/Vivaldo P. S. Filho 

 60 

Ed. E-book: 
 2018-21 

_________________ 

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

   Depois do Espírito Francisco C. Xavier (que foi a 

reencarnação de Allan Kardec), a grande Entidade 

Espiritual Veneranda é o nosso mais graduado Guia 

Espiritual, no que me deixa o coração carregado de 

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

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

sempre me traz tranquilidade e segurança no trato com 

as minhas faculdades psíquicas, sem contar que ela, 

sempre que possível e necessário, me dá luzes acerca de 

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

humana. 

   Ela é uma inestimável Benfeitora da Vida Maior. 
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PRIMEIRA PARTE 

com a  
__________ 

 

  

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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____ ____

 

“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.” 

– Odilon Fernandes (Espírito)                                                                                                                           

(Pelo médium Carlos A. Baccelli, em Uberaba/MG, mensagem esta realizada como 

prefácio do Livro # 1: “MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS – Relatos de um 

Médium Espírita”, pelas faculdades psíquicas de Vivaldo P. S. Filho). 
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CAPÍTULO # 1 

Uma Vida em Busca 

de Kardec 
   Minhas amigas & amigos leitores!  

   Recebam esta pequenina carta como um sincero 

depósito de minha gratidão a todos vocês que, de 

alguns anos para cá, tem nos prestigiado com a sua 

atenção tanto em nosso Facebook quanto, e muito 

especialmente, em nosso “Site Espírita”, este, em 

particular, que tem sido a joia preciosa de nossa vida 

nos últimos tempos, pois para mim, quanto para os 

meus Benfeitores Espirituais da Vida Maior, nada há 

de mais prazeroso do que falar das coisas de Deus 

diretamente com as preciosas amigas e com os 

generosos amigos espíritas, e naturalmente com 

os não espíritas que também nos dão a graça de sua 

atenção, e por esta razão, aqui, nos vemos mais 

felizes ainda por poder testemunharmos do amor, da 

gratidão, e do respeito que todos mais ou menos 

nutrimos por Allan Kardec, que praticamente nos 

retirou da fossa imunda da exclusiva vida material, 

quando ainda nos encontrávamos perdidos por entre 

curtidas sem graça e beberagem sem sentido, 

buscando alguma coisa Mais Além, é certo, pois lá no 

fundo de minha alma, desde que eu me entendia por 
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gente, sempre nutri o desejo íntimo de ser realmente 

feliz pelas coisas do Bem, embora, ainda àquela 

época, antes do Espiritismo, eu não soubesse como 

lhe localizar espacialmente a divina presença... 

 

   Pois bem, uma vez tendo sorvido o meu (pequeno) 

pecado até o esgotamento de minhas próprias 

resistências, pressenti que poderia eu mudar a minha 

vida para melhor, para bem melhor – 

 –, quando entra em cena a minha querida 

mãezinha: (que, como já 

sabemos, a reencarnação atual da Rainha Branca 

de Castela), que praticamente me pegou pelos 

braços e me levou para o Centro Espírita ‘Deus, Luz 

e Verdade’, em Salvador, na Bahia, onde finalmente 

me reencontrei nos braços de Jesus Cristo, voltando 
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a identificar na figura de Allan Kardec o Mestre da 

Mediunidade, que me deu a partir de então todas as 

ferramentas Literárias e racionais para que eu 

pudesse, definitivamente, retomar a minha tarefa 

mediúnica e Evangelizadora nesta minha atual 

reencarnação!... 

   Evidentemente, que a minha situação pregressa 

não desabona hoje em nada a minha participação na 

Doutrina, pois seguramente, retirando a figura 

excelente de Francisco C. Xavier, fica muito difícil 

reconhecer, ou identificar, algum outro medianeiro, 

além de sua figura Cristã singular, que não tenha 

passado por situações análogas a nossa até que 

pudesse de fato adentrar os portões gloriosos da 

Mediunidade com Jesus. 

   Então, passados os primeiros anos de incertezas 

reencarnatória, estamos aqui procurando, dentro de 

nossas pequeninas forças, elevar cada vez mais o 

Nome do Senhor, e divulgar pela Internet todo o 

caudal de informações que temos recebido dos 

nossos Amigos Espirituais desde o ano de 1996, 

quando de fato a minha pobre capacidade psíquica 

começou a dar seus primeiros sinais de existência... 

   Por tudo isto e muito mais, voltamos a afirmar:  

   Estamos contigo Allan Kardec! 

   Vivaldo P. S. Filho                                                

                    

(Salvador/BA, 18 de fevereiro de 2018) 
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____________ 

   Nota de Veneranda: Do Lado de Cá da Vida, nós, os 

seus dedicados Guias e Mentores da Vida Superior, 

passamos por inumeráveis situações de desconforto 

espiritual, já que a luta que tivemos de travar com os 

Seres altamente intelectualizados e perversos do 

plano espiritual inferior para que o nosso Vivaldo não 

viesse a falhar em sua tarefa nos deixava exaustos, pois 

não pensem os irmãos terrenos que na Vida Espiritual as 

nossas ações no bem somente se limitem à incansáveis 

orações e intercessões doutrinárias, pois (podem crer!), 

por aqui as lutas, os combates, e as guerras, se avultam 

ao ápice de muitas tragédias, obrigando-nos a intervir 

de maneira muito diversa e a exemplo também das como 

são levadas a efeito em combates terrenos, muitas vezes 

servindo de exemplos às mentes mais aguçadas da 

existência humana que parecem capturarem muitas 

destas nossas ocorrências por seus sentidos humanos & 

espirituais, que, por sua vez, passam a serem divulgadas 

em vosso solo terreno por meio de imagens muito bem 

articuladas pela Cinematografia e pela Literatura do 

Plano Material, que, até certo ponto, oferecem um 

pedacinho do nosso Campo de Ação. 
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   Sem dúvida, que a TV e o Cinema do mundo, por 

exemplo, sempre têm concorrido para oferecer aos seres 

encarnados algumas pinceladas do que tem registrado 

do Lado de Cá por força de nossa sugestão, ou então por 

meio de Viagens Astrais realizadas por roteiristas, 

produtores, e/ou diretores que mais adiante haverão de 

transferir para a Terra algo do que lhes fora permitido 

reter da Esfera dos Imortais, que nada mais é do que 

Outras Dimensões do Espaço da Terra, ou até mesmo de 

muito mais Além... 

 

O médium: Vivaldo P. S. Filho. 
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   Podemos lhes assegurar que o esforço gigantesco de 

nossa parte continua da mesma maneira, procurando 

oferecer ao nosso médium-mentor a disciplinada 

proteção do Mais Alto, tão necessária à sua tarefa, que 

como já podemos ver se realça pela beleza íntima do 

Evangelho. 

   É preciso o seu testemunho para que outros tarefeiros 

humildes da mediunidade, estejam eles encarnados ou 

desencarnados, saibam o quanto de perigos e tentações 

estão e estarão sempre expostos no decorrer de suas 

vidas, pois o nosso Vivaldo sabe muito bem, pois assim 

tem incansavelmente visualizado pela sua poderosa 

clarividência, os tipos diversos de Mundos Mentais 

Inferiores que, podem crer, lhe cerca, lhe observa e lhe 

persegue de muito perto, ora tentando lhe desarticular a 

resistência física e espiritual e de outras vezes somente 

lhe observando a força pela qual se nutre para que, eles 

mesmos, encontrem meios de sair dos Planos satânicos 

onde vivem e se movimentam para Mundos Vivamente 

Melhores!... 

   Oremos encarecidamente pela sua saúde física e 

espiritual, comemorando junto com ele os vinte e dois 

(22) anos de sua abençoada tarefa, iniciada no ano de 

1996 nas dependências do Centro Espírita Deus, Luz, e 

Verdade, em Salvador, Bahia, desejando-lhe sucesso em 

sua bem-intencionada caminhada mediúnica. 

   Que Oxalá seja louvado. 
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___ ___ 

 

Umas das mais importantes médiuns de Allan Kardec, no 

nascer da Doutrina dos Espíritos, que foi a autora 

mediúnica da doce e terna .  

– Vivaldo P. S. Filho (O médium) 
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CAPÍTULO # 2 

Kerdec Desvendado pela 

Ciência da Concordância 

dos Números 

   Os lidadores da Ciência, geralmente, observam as 

coisas pela exclusiva ótica dos fatos, na maioria 

dos casos deixando de lado a sua intuição, que 

podemos assegurar que poderia fazer muito mais do 

que a ação observadora dos seus dedos e tatos, já 

que os Espíritos do Senhor estão sempre ao lado 

dos que realmente prezam pelas coisas do Mais 

Além... 

   Evidentemente, meus muito queridos e queridas 

estudantes de Espiritismo, de Espiritualismo, e de 

Espiritualidade, que não estamos aqui e agora nos 

manifestando no seio da vida terrena com a ingênua, 

e muito simplória, intenção de desqualificar a Física 

ou a própria Matemática, esta, inclusive, que tem nos 

dado o material de consulta e de verificação para que 

os olhos e a atenção dos homens planetário retornem 

para as coisas Vivamente De Deus, que somente 

espera de nós a aceitação pura e simples, sem meias 

intenções, de sua DIVINA EXISTÊNCIA, e 

naturalmente, como adeptos de uma Doutrina 

essencialmente Cristã, como se apresenta a 

Terceira Revelação Divina desde o seu nascimento 
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no século XIX pelas abençoadas e veneráveis mãos 

de Allan Kardec, nada mais justo do que cogitarmos 

por uma aceitação pessoal bem diferente da que foi 

conduzido São Tomé a realizar, evidentemente que 

não pelo Cristo Amado, já que Ele fora forçado a dar 

provas de sua VOLTA, mas porque Tomé pôs em 

dúvida a Sua Divina Presença entre os demais 

companheiros de tarefa salvadora, transfigurando-se 

para a história religiosa do mundo futuro na ingrata 

condição de materialista, ou quem sabe na de algum 

cientista do Plano material (aparentemente!!!) bem 

intencionado!... (Risos). 
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   Para os que não sentiram ainda a extensão das 

nossas pequeninas ponderações acerca da Nossa 

Vida Imortal, vejamos a profundidade da palavra 

de Chico Xavier, que certamente há de esclarecer o 

ponto capital de nossa despretensiosa conversa, 

visto que o tempo também haverá de nos trazer 

todas as respostas para as nossas perguntas: 

“O CONHECIMENTO PODE MUITO. MAS O 

AMOR PODE MAIS.” 

   Então, antes de qualquer coisa, por que não 

passarmos a vibrar na Sintonia do Amor que, antes 

de qualquer elemento de comprovação material, 

haverá de nos desvendar todos os ocultos mistérios 

dos Universos?!..., pelo menos entre aqueles e 

aquelas de nós que sentem em Jesus: O Caminho, 

a Verdade, e a Vida (João 14:6). 

   Façamos uma pausa em nosso comentário inicial, 

que foi necessário para que refrescássemos a nossa 

mente pelas coisas que acima de tudo dizem respeito 

ao Sentimento, e adentremos agora por um caminho 

já mais racional, ao gosto daqueles e daquelas de 

nossos irmãos que preferem mais se beneficiar com 

a frieza dos laboratórios do que pelo generoso 

estado de fé, que indiscutivelmente nos Eleva para 

Mundos Perfeitos, sem discordarmos de maneira 

absoluta dos que acreditam que pela razão e pela 

lógica é que alcançarão o Reinado da Inteligência 

Suprema, a causa primeira de todas as coisas (O. L. 

E., q. 1), sem que percamos a proposta da Nova 
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Ciência da “Numerologia Espírita”, na 

seguinte observância que transcrevemos de alguns 

de nossos Livros anteriores, para que a Doutrina 

dos números-chaves e dos demais elementos-

chaves não venha a se perder por falta de nossa 

memória, pelo menos enquanto o nosso coração não 

consegue perceber de maneira mais correta as coisas 

universais na totalidade da grandeza do Criador: 

 

   Como dissemos, por questão de Doutrina, vamos 

repassar um pequeno trecho de alguns de nossos 

Livros (virtuais) anteriores, pois... 

Como dizem por aí, recordar é viver: 

   “Até aqui, temos encontrado um imenso número 

de evidências sobre a atual VOLTA de São Luis IX 

em forma de 

, que trazem a comprovação de que O Mundo 

Espiritual existe e preexiste a tudo 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 
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percamos a nossa liberdade de pensar e agir, 

como veremos a seguir por estes novos dados 

matemáticos 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 Cristo, claro, o 

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

sendo e sempre será o epicentro fundamental 

desta laboriosa , a 4ª. Delas, 

pelos motivos que já foram apresentados desde a 

nossa obra original que nos revela a santidade da 

, a partir dos seus números 

fundamentais, ou números-chaves:  

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

   Orientando os nossos incansáveis Estudos sobre a 

maneira mais adequada de aferir ou decifrar os 

Códigos Secretos de Deus pelo Espiritismo 

deixados pela bondade dos Espíritos do Senhor na 

Literatura do Espiritismo, quanto da Bíblia Sagrada 

(Tradução Brasileira, pelo menos na versão do ano 

2013, com o copyright de 2010), por exemplo, 

conformando a nossa eficiente metodologia de 

Decodificação com o caráter da obra em 

investigação, mas sem que percamos a 

essencialidade da proposta original, fazendo 

com que tenhamos sempre em mãos um precioso 

objeto de Desvendamento dos Secretos Códigos 

Matemáticos De Deus, que providencialmente  

vai nos conectando com semelhantes Estudos já 
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realizados ou em realização por vários pesquisadores 

científicos internacionais.” 

W. Krell (Espírito)                                   

Vivaldo P. S. Filho (médium)                            
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CAPÍTULO # 2 – Parte II 

 

A Senhora W. Krell Desvenda                                      

Os Códigos De Deus Do Espiritismo 

na obra de Euripedes Higino:                                                           

Chico Xavier                        

APÓSTOLO DO BRASIL   

________________ 

Baseado nos Números-Chaves: 4, 7, 8, 9,10 & 17. 
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João Batista, Allan Kardec & 

Chico Xavier: São três 

Personalidades, mas com certeza 

matemática um só Espírito. 

 

   Tomemos da 1ª. edição, do ano de 2010, do 

Livro: ”Chico Xavier – APÓSTOLO DO BRASIL”, 

por HERIPEDES HIGINO & ARISTON TELES, pela 

Editora Espírita Ano Luz – que traz revelações 

marcantes de Chico Xavier ao seu filho do coração, 

Dr. Euripedes Higino, de maneira que poderemos 

desvendar-lhe os até então maravilhosos segredos 

matemático-espirituais: 
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- Revelações pessoais, Entrevista # 3, página # 

39: Segundo o querido Eurípedes relata neste 

empolgante episódio do seu Livro, Chico Xavier, 

sim, foi a reencarnação tanto de São João Batista 

quanto a de Allan Kardec, deixando para nós a 

condição de agora lhe autenticar a Revelação feita 

por ele ao entrevistador, aqui por evidentes 

, tomando agora como a nossa base de 

Decodificação a página # 42, onde cai os nomes 

dos nossos interessados, não havendo margem 

para dúvidas infrutíferas, como veremos a seguir... 

   Entretanto, vejamos que surpresa mais agradável 

temos ao verificar que os nomes de João Batista & 

Allan Kardec caem exatamente à página # 42, 

quando enigmaticamente invertida dá-nos o 

impressionante # 24: Os exatos dia (2) e o mês 

(4) de abril, do nascimento de Chico Xavier. 

     

É a ‘Numerologia Espírita’ desvendando os 

Códigos de Deus na Obra do Espiritismo!! 
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    Façamos um pouco do que temos feito em Livros 

anteriores, tentando Decodificar os elementos-

chaves que foram incorporados à grande Obra do 

Espiritismo pelos Agentes da Luz, lembrando que 

este Livro do queridíssimo Eurípedes Higino, em 

sua 1ª. edição, foi publicado no ano de 2010, ou 

seja, três anos antes de nosso Vivaldo P. S. Filho 

começar a receber pela mediunidade e pela pesquisa 

o nosso Livro original: “SÃO LUIS IX” (EM 3 

VOLUMES), que somente veio à público algum 

tempo mais tarde, em formato digital (E-book) pela 

Internet, em nosso “Site Espírita”, isto no ano de 

2015, com a abstração feita de alguns arquivos em 

Word que foram enviados anteriormente a alguns de 

seus contatos na Doutrina Consoladora, quanto aos 

Editores da FEB. 
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_______________ 

PRIMEIRO ESQUEMA 

- Do começo para o final, numa contagem de ida, o 

nome de João Batista é o 3º. nome citado pelo 

Eurípedes dentro do texto corrido desta questão da 

página 42, e cai sobre as palavras de # 45-46, 

que diz respeito às reencarnações de Chico Xavier. 

- Do final para o começo, numa contagem de volta 

o nome de João Batista é o 4º. nome citado pelo 

Eurípedes dentro do texto corrido desta questão da 

página 42, e cai sobre as palavras de # 40-41, 

que diz respeito às reencarnações de Chico Xavier. 

Abusemos da Matemática: 

- 3º. + 4º. + 40 (volta) + 41 (volta) + 45 (ida) + 

46 (ida) + 42 (o # da página!) + 3 (o # da 

Entrevista) = 224. (Nota: Vejamos, que ainda aqui a 

atual VOLTA de São Luis IX parece se entranhar nas de 

Chico/Kardec/João... Mas, isto é outra história!!...). 

  Temos, aqui, o seguinte quadro: 

- 2: O exato dia (2) do nascimento de Chico 

Xavier (João Batista/Kardec). 

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

Chico Xavier (João Batista/Kardec). 

______________ 

CONTA FATOS & DADOS NÃO HÁ ARGUMENTOS!! 
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_______________ 

SEGUNDO ESQUEMA 

- Do começo para o final, numa contagem de ida, o 

nome de Allan Kardec é o 6º. nome citado pelo 

Eurípedes dentro do texto corrido desta questão da 

página 42, e cai sobre as palavras de # 78-79, 

que diz respeito às reencarnações de Chico Xavier. 

- Do final para o começo, numa contagem de volta, 

o nome de Allan Kardec é o 1º. nome citado pelo 

Eurípedes dentro do texto corrido desta questão da 

página 42, e cai sobre as palavras de # 7-8, que 

diz respeito às reencarnações de Chico Xavier. 

Abusemos da Matemática: 

- 1º. + 6º. + 7 (volta) + 8 (volta) + 78 (ida) + 79 

(ida) + 42 (o # da página!) + 3 (o # da 

Entrevista!) = 224. 

   Temos, aqui, o seguinte quadro: 

- 2: O exato dia (2) do nascimento de Chico 

Xavier (João Batista/Kardec). 

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

Chico Xavier (João Batista/Kardec). 

______________ 

CONTA FATOS & DADOS                                                 

NÃO HÁ ARGUMENTOS!! 

______________ 
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E temos algo mais! 

   Como os amigos e as amigas puderam observar, 

ficou de fora o primeiro e o segundo # 2 (dos # 

224 dos: PRIMEIRO & SEGUNDO ESQUEMA!!!), 

merecendo de nós um detalhamento maior, ou antes, 

uma melhor cobertura sobre os fatos matemático-

numéricos-chave que dizem respeito à VOLTA de 

Allan Kardec (João Batista) como Chico Xavier, 

a partir da Literatura Espírita que foi produzida 

pelo seu próprio filho do coração, pelo Dr. 

Eurípedes Higino..., sem que nos percamos na 

questão fundamental que nos atrai a estes Estudos, 

o de ser São Luis de França o principal elemento de 

investigação sob os cuidados da 

, por ser ele mesmo, ao lado de sua Alma 

Gêmea, a atual reencarnação de Ruth bíblica, o 

causador genético da Nova Genealogia do Cristo 

para o Quarto (4º.) Milênio da Era Cristã, como 

temos lecionado desde o princípio desta Saga de Luz, 

quando temos aí um marco histórico-numérico a ser 

devidamente Decodificado na Obra do Espiritismo, 

quanto na Bíblia Sagrada!!... 

         

   Da seguinte maneira: 



                              Livro # 69: “Allan Kardec – Vol. 2” – Espírito W. Krell/Vivaldo P. S. Filho 

 84 

Ed. E-book: 
 2018-21 

_______________ 

TERCEIRO ESQUEMA – individualmente! 

- 2 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 (os 

# de todas as páginas que compõem o episódio da 

Entrevista de # 3!) = 342. 

   A situação inversa agora nos remete a reflexões 

que beiram ao fascínio, não por conta de uma mente 

exótica e capaz de se entreter com coisas mundanas, 

mas por verificarmos que as Coisas Vindas de Deus 

sempre haverão de nos inebriar o coração e a mente 

até o êxtase completo!...  

   Trazendo-nos cada vez mais o Reino dos Céus para 

pertinho do nosso Espírito!... Da seguinte maneira, 

como acabamos de finalizar acima: 

- 42: Temos o exato # 42 da página em Estudo 

mais detido, onde encontramos os relatos principais 

do querido Dr. Eurípedes Higino sobre algumas das 

reencarnações passadas de seu pai: Chico Xavier... 

Quando, uma vez invertido, enigmaticamente temos 

de VOLTA os #: 2/4: O exato dia (2) e o mês (4), 

de abril, do nascimento de Francisco C. Xavier 

(Allan Kardec/João Batista). 

- Tendo no # 3, aparentemente isolado: O exato # 

3 da Entrevista!! 

______________ 

CONTA FATOS & DADOS NÃO HÁ ARGUMENTOS!! 
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_______________ 

QUARTO ESQUEMA  

   E finalmente, sem nos esquecermos dos dois (2) # 

2, APARENTEMENTE ISOLADOS dos dois # 224 dos: 

PRIMEIRO & SEGUNDO ESQUEMA!!!), 

- 2 + 2 = 4. Que naturalmente nos direciona para: 

Capítulo IV (4)                                                                                       
 

Ninguém poderá ver o Reino de Deus se 

não nascer de novo,                                                                                       

da 131ª. edição (Edição Histórica), tradução de Guillon 
Ribeiro, 5/2013, pela Editora da FEB, com duas mensagens 
de São Luis sobre reencarnação, nos itens 24 e 25, com 

uma nota de Kardec no item 26. 
 

 

O belo patrimônio da vai sendo 

Desvendado por conta da insistência do nosso São Luis 

reencarnado, que vê diante de si possibilidades imensas de 

dar seu testemunho da Lei da Reencarnação                          

por suas faculdades. 
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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!! 



                              Livro # 69: “Allan Kardec – Vol. 2” – Espírito W. Krell/Vivaldo P. S. Filho 

 88 

Ed. E-book: 
 2018-21 

 
 

 

E a vai encontrando o seu 

espaço entre os adeptos do Espiritismo! 
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_______________ 

QUINTO ESQUEMA – sem os # 2 & 2! 

- 39 + 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 (os # de 

todas as páginas que compõem o episódio da 

Entrevista # 3) = 340. 

De maneira também surpreendente, temos os 

seguintes e evidentes Sinais de Deus: 

- 3: O exato mês (3) de março da desencarnação 

de Allan Kardec (Chico Xavier). 

- 4: O exato mês (4) de abril da reencarnação de 

Chico Xavier (Allan Kardec). 

______________ 

   Parece, minha gente, que a nossa tarefa chegou ao 

seu final, compreendendo que outros irmãos e irmãs 

de crença espírita, ou não, poderão dar a sua 

contribuição sempre Em Nome de Jesus, para que 

a Ciência-Espírita, com todo o seu Esplendor, possa 

dar mais algum passo Acima na grande Escalada da 

Eternidade. 

   Deixemos todos de lado o temor pelo novo, ou o 

aparentemente novo. 

   Viva Allan Kardec! O Incomparável Médium da 

Codificação do Espiritismo. 

W. Krell (Espírito)                                          

Vivaldo P. S. Filho (médium)                          

(Salvador/BA, 19 de fevereiro de 2018) 



                              Livro # 69: “Allan Kardec – Vol. 2” – Espírito W. Krell/Vivaldo P. S. Filho 

 90 

Ed. E-book: 
 2018-21 

   Nota do médium: Para quem já nos acompanha os 

serviços de Decodificação há mais tempo, deve se 

recordar que os nossos Amigos Espirituais sempre nos 

alertam para outros elementos-chaves que poderão 

ser encontrados a partir de outras formas de análise, ou 

não, embora sempre venham a desaguarem no mesmo 

resultado-base, ou fundamental, conceitualmente 

falando, quanto à atual VOLTA de São Luis de França 

(uma das inúmeras reencarnações passadas de                

Vivaldo P. S. Filho) está previamente estabelecida pelo 

Mais Alto, desde tempos recuados da vida terrena, por 

substância doutrinária da , 

demonstrando pela frieza dos números e dos pequenos 

cálculos sob os cuidados do investigador atento uma 

concordância & universalidade completamente 

ajustadas aos princípios básicos dela mesma. 

   Neste Estudo, que foi Organizado pela querida 

Entidade Superior W. Krell (conhecido também pelo 

nome de ), notamos como ela trata o 

querido Eurípedes com a mais sincera estima, pois se por 

um lado, segundo ele mesmo afirma, pouco conhece ou 

estudou sobre a nossa Doutrina dos Espíritos, por outro 

ele naturalmente se apresenta aqui para o serviço de 

Decodificação como uma peça necessária dentro do 

imenso concerto de informações inéditas sobre Chico 

Xavier, já que como filho (do coração) do grande 

médium mineiro ele necessariamente viu e ouviu dele 

muita coisa a seu próprio respeito, então nada mais justo 

do que nos apreciá-lo,  pela sua obra, pelo nosso serviço 

de Investigação pela Nova Ciência dos Números-Chaves, 

dentro dos preceitos de razoabilidade que nos orientam 

a escolha dos investigados e suas informações literárias, 
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quanto os seus editores, seja por minha parte ou da dos 

sábios e bondosos Mentores Espirituais que nos orientam 

as tarefas mediúnicas e de pesquisa. 

   Esta versão de que, dentre outras personalidades, 

Chico encarnou no passado como São João Batista, 

num primeiro momento pode contrastar com a versão 

dada pela mediunidade do competente Carlos A. Bacceli, 

também de Uberaba, em Minas Gerais, que afirma 

sempre que Chico Xavier havia sido a reencarnação de 

São João Evangelista, se bem que já afiançamos 

anteriormente que a solução para este enigma-espírita 

foi dada inicialmente pela  – 

quando um único Espírito reencarna em dois, ou mais, 

corpos materiais diferentes numa mesma reencarnação 

–, em nosso Livro de # 2: “MENSAGENS DE ALÉM-

TÚMULO”. 

                                                                          

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

da Série de Luz em 6 Volumes.  
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   A própria cinematografia terrena já é bastante rica 

destes exemplos, que hoje, pelo menos para mim, nada 

tem de ficção cientifica. 

   Fica bastante evidente para nós que os Espíritos do 

Senhor trataram de alinhavar toda a Codificação Espírita, 

quanto os seus mais célebres e confiáveis Livros 

complementares, com os 

, para que, no momento 

aprazado pela Alta Governança do Planeta, pudéssemos 

ter acesso a todo este manancial de Informações da 

, objetivando fortalecer não apenas 

a Lei da Reencarnação, como tem sido o principal 

objeto de nossa tarefa junto aos Amigos Espirituais da 

Vida Maior, como também os Postulados Evangélicos do 

Espiritismo, sem contar, é claro, o fato de estarmos 

fazendo uma leitura matemático-doutrinária a cerca da 

Nova Genealogia do Cristo, tendo como peças 

fundamentais deste Esquema-Divino as figuras de São 

Luis de França, que no passado terreno envergou a 

personalidade do Boaz bíblico, quanto a de Elizabeth 

d´Espérance, que no passado terreno envergou a 

personalidade da Ruth bíblica. 

   Como costumam dizer os nossos Benfeitores: Que 

Oxalá seja louvado! 
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________________ 

 

 

Eu sou o Caminho, a Verdade  

e a Vida. 

– Jesus (João 14,6) 

________________ 
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_________________________ 

“Os Números são a Linguagem 

Universal ofertada por Deus aos 

humanos como confirmação da 

verdade.” 

– Santo Agostinho                             

(354–430 d.C.)                   
_________________________ 

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

   A coisa aconteceu por acaso. Descobriu-se 

utilizando-se técnicas de criptografia que 

acontecimentos importantes estavam presentes na 

Bíblia de forma criptografada. Passou-se então a 

investigar mais detidamente o assunto, e constatou-

se que mais e mais fatos estavam previstos de forma 

oculta na Bíblia, principalmente no TORAH, o 

Pentateuco ou os primeiros livros da Bíblia escritos 

por Moisés. O Pentágono pesquisou o assunto e 

criou-se até um programa de computador que ai 

sim revelou de forma inquestionável e 

reconhecida pelos cientistas, que de fato a Bíblia 

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

acontecimentos futuros. 

 

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

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

    

   Baseado nessa descoberta, foi constatado com 

antecedência de mais de um ano, o assassinado do 

primeiro ministro de Israel, Yitzhak Rabin, e 

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

e de fato foi assassinado um ano depois de 

acordo com o que fora previsto no código 

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

permaneceu oculto. Agora, decifrado com ajuda do 

computador, poderá vir a revelar nosso futuro. 
 

 
 

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

 
 

   O código foi descoberto por um matemático 

israelense, que provou o fato publicando as 

provas num jornal científico de renome, e 

confirmado por matemáticos famosos no 

mundo todo. 
 

   O livro publicado sobre esse assunto é a primeira 

descrição completa de uma descoberta científica que 

pode vir a mudar o mundo, relatada por um repórter 

cético, não-religioso, que acabou fazendo parte da 

história. 
 

   O código de três mil anos de idade prevê fatos que 

aconteceram milhares de anos depois de a Bíblia ter 

sido escrita. Prevê assassinato dos dois Kennedy, a 

bomba da cidade de Oklahoma, a eleição de Bill 

Clinton - tudo desde a Segunda Guerra Mundial até 

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

Júpiter. 
 

    
 

Coube aos investigadores científicos internacionais 

averiguar a autenticidade dos códigos secretos na 

Bíblia... No Brasil, senão aos veneráveis estudiosos 

do Espiritismo, com certeza que caberá aos sérios e 

competentes acadêmicos a tarefa de dar 

notoriedade aos sagrados Códigos Secretos                  
de Deus na Terceira Revelação. 

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

biblia.html    

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

e devidamente adaptado para aqui). 
_________________________ 

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


                              Livro # 69: “Allan Kardec – Vol. 2” – Espírito W. Krell/Vivaldo P. S. Filho 

 98 

Ed. E-book: 
 2018-21 

A “Numerologia Espírita” na Obra de 

Allan Kardec e Chico Xavier 

 

Allan Kardec: A Reencarnação Passada de 

Francisco Cândido Xavier:                                         

O Espírito da Verdade                                   



                              Livro # 69: “Allan Kardec – Vol. 2” – Espírito W. Krell/Vivaldo P. S. Filho 

 99 

Ed. E-book: 
 2018-21 

   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 68 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 69 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: “Allan Kardec – Vol. 

2”. 
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Segundo nos informa o Espírito Rafael A. Ranieri (que quando encarnado, 

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

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

estudos da Reencarnação, visto que está aparelhada por diversas 

ferramentas matemáticas que poderão elucidar alguns dos grandes 

“enigmas” sobre as Vidas Sucessivas. 

_________________ 

Numa análise estritamente científica, e até mesmo 

doutrinária, com total isenção de animo, qualquer sério 

estudioso da Reencarnação verificará que o que estamos 

assistindo aqui é um caso (matematicamente)                    

comprovado de Vidas Sucessivas!!  

_________________ 
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FIM DA PRIMEIRA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelos Espíritos W. Krell & André Luiz                                                     

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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________Elvis Presley________

 
Las Vegas, 1970 

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/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/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
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CAPÍTULO # 3  

No Rumo das 

Estrelas - II 
   A causa primeira de todas as coisas, que é o Nosso 

Deus de Bondade e de Compaixão, nos orienta pelas 

Sagradas Escrituras o meio mais certo de 

alcançarmos As Estrelas, criando em cada um de 

nós, seus filhos, a certeza de que sempre estaremos 

no Rumo Certo se operarmos na vida de acordo os 

preceitos deste Amor-Sublime que ele depositou-nos 

dentro do próprio coração, que não se trata apenas 

de uma ferramenta-material por onde corre sangue 

rubro, mas de uma válvula-divina por onde, e por 

ritmos variados, recebemos e oferecemos as cores da 

perfeita união entre todos, indistintamente, pois não 

podemos desmerecer ou até rebaixar as coisas do 

Todo-Poderoso à condição de meros e insignificantes 

mecanismos da exclusiva experiência fisiológica dos 

seres, encarnados ou desencarnados!... 

   Se soubermos compreender e aceitar o significado 

desta belíssima oferta do Senhor para cada um de 

nós, a do coração humano, sem receios de que 

venhamos a dar demais e recebermos muito pouco, 

ou menos do que cremos ser justo para nós, vamos 

dar um largo passo a diante na ressuscitação de 
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nossa ALMA, pois já estaremos nos movimentando 

pelo Universo, em qualquer Espaço Dimensional que 

estejamos, com a certeza de que o Criador existe, 

sabe o que faz em relação às nossas insignificantes 

vontades, e reconhece em nós, seres em busca de 

luz, homens e mulheres de qualquer crença, de 

qualquer nacionalidade, raça, condição social, e 

independentemente de nosso gosto ou interesse 

sexual: Espíritos Imortais, que acima de todas as 

coisas Lhe Ama, tendo em seus irmãos, encarnados 

ou desencarnados, a porta estreita que haverá de nos 

conduzir a todos aos Mundos Felizes, visto que sem 

a nossa participação ativa e bondosa na vida das 

demais pessoas, por meio da Caridade, não sairemos 

sequer do primeiro Andar da Grande Evolução que 

nos cabe realizar, para o nosso próprio bem. 

   Que o Bom Deus nos permita sempre seguir os 

passos deste incomparável Espírito, Allan Kardec, 

que nos abriu os olhos e o coração para a 

Imortalidade-consciente, vivendo conforme Jesus 

nos orientou. 

   Sejamos bons no estudo e na instrução, mas 

sejamos muito melhores no Amor, por que será 

pelo sentimento elevado que haveremos de alcançar 

uma Felicidade Real. 

Elvis PRESLEY                                 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                      
(Salvador/BA, 20 de fevereiro de 2018) 
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   Nota do médium: O querido Benfeitor Elvis Presley, 

nos pede para que orientemos as nossas amadas leitoras 

leitores (virtuais) para o Estudo do Prefácio: Raios, 

Ondas, Médiuns, Mentes, assinado por Emmanuel, que 

consta do primoroso Livro: “NOS DOMÍNIOS DA 

MEDIUNIDADE” (por Francisco C. Xavier/pela Editora 

da FEB, que teve sua 1ª. edição no ano de 1955). 

 

   No nosso Livro original: “SÃO LUIS IX”, o estimado 

Benfeitor Espiritual André Luiz nos deixa informados de 

que o Instrutor Áulos trata-se do Espírito São Luis IX... 
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   Outro fato bastante interessante e que creio seja 

sempre bom relembrar aos leitor e leitora, é o de 

algumas vezes eu poder perceber, pela minha própria  

capacidade mediúnica, que os Espíritos Superiores 

não pensam e nem falam como nós terráqueos 

compreendemos ou estamos mais ou menos 

acostumados a lhes compreender, pois os seus 

pensamentos muito elevados, por mais simples que 

sejam, em termos de falta de pompa, tem uma 

linguagem (articulação) ininteligível para nós que 
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vivemos no Planeta Terra, e me arrisco a dizer mais: as 

suas gloriosas mentes são capacitadas de um 

sofisticadíssimo sistema de proteção por criptografia 

avançada, sendo para nós, Espíritos terrenos pouco 

avançados em moral e intelectualmente, praticamente 

impossível acessar o que falam ou pensam sem que 

antes eles façam a devida Decodoficação dos seus 

campos psíquicos!... 

 

   Às vezes, quando envergonhado eu os percebo nesta 

condição, tenho a nítida impressão de que eles são Seres 

realmente de outros Planetas, Espíritos intergalácticos 

que apenas nos suportam a ignorância e a perversidade 

por extrema caridade de seus belos corações, cheios 

de graça, beleza e encanto. 

   Graças a Deus, eles sempre estão a nos acudir as 

deficiências morais, sempre que possível nos intuindo e 

nos ministrando orientações que nos faça criatura como 

eles são, nem que isso possa levar muitos milênios a 

frente. 

   Como nos diria Emmanuel, pelo Chico: “Devagar e 

sempre.” – Risos. 

 

 

 



                              Livro # 69: “Allan Kardec – Vol. 2” – Espírito W. Krell/Vivaldo P. S. Filho 

 116 

Ed. E-book: 
 2018-21 

FIM DA SEGUNDA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelos Espíritos W. Krell & André Luiz                                                     

Com    
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TERCEIRA 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 



                              Livro # 69: “Allan Kardec – Vol. 2” – Espírito W. Krell/Vivaldo P. S. Filho 

 119 

Ed. E-book: 
 2018-21 

O Espírito André Luiz 

Apresenta uma 

ENTREVISTA INÉDITA  

com o gracioso Espírito de                         

W. Krell (Cárita) 

  

Pelo Médium  

   ENTREVISTA DESENVOLVIDA NO DIA                                  

20 DE FEVEREIRO DE 2018: 
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1)  Querida Amiga, Cárita! Embora, trabalhemos 

juntos na mesma Equipe Espiritual que Assiste 

os nosso Vivaldo, nem sempre é possível que nos 

encontremos com o tempo que tanto almejamos 

para trocar ideias e reflexões, e por esta razão, 

visto que estamos compartilhando algo de nossa 

intimidade com os amigos da experiência 

planetária, lhe peço que trace algumas poucas 

linhas em torno de sua antiga experiência no 

século XIX... Pode ser? 

 

R- André, meu querido! Entendo bem onde 

queres chegar, pois sabemos como os nossos 

irmãos e irmãs da Terra Material são muito 

curiosos quando a questão a ser tratada é a 

Emancipação da Alma, sim, porque isso 

sempre sugere para todos e todas algum tipo de 

convivência extrafísica com os Seres realmente 

Evoluídos, pelo menos este tem sido o desejo da 

maioria dos nossos companheiros e das nossas 

companheiras de luta terena, que tanto tem se 

afastado da mediunidade, propriamente dita, 

em termos de compromisso mais estreito como 

as tarefas doutrinárias, tendo aconchegado ao 

coração a vontade de saber mais sobre as suas 

andanças pelo Lado Espiritual da Vida... Parece 

ser algo estranho, uma vez que de um lado se 

afastam do compromisso mais ativo com a 

mediunidade, enquanto que do outro nutrem o 

desejo, nem sempre bem intencionado, de saber 

como estão indo na Vida Espiritual!... 
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Como diriam os nossos irmãos mineiros: Uai!... 

– Risos dos dois Benfeitores. 

 

Durante os primeiros anos de minhas 

observações astrais, eu nada sabia a este 

respeito, de eu ter sido Santa Irene de Atenas, 

entretanto, à proporção que eu ia me adequando 

ao campo mental dos meus generosos Amigos & 

Benfeitores, eu passei a visualizar imagens de 

outrora, de épocas passadas da vida europeia, 

nem sempre felizes, embora eu mantivesse a 

confiança e a fé em Deus, dentre elas as que me 

aproximavam da figura de Irene...  
 

Ora, vinha tudo através de sonhos codificados 

e/ou claros e ora por meio de minha vidência 

mediúnica, que então me dava claros sinais de 
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clarividência, pois os lances do Plano Espiritual 

começavam a aparecer sob a minha retina como 

se eu estivesse vislumbrando um horizonte 

transcendental cheio de delicadas tonalidades e 

nuanças vibracionais de tirar o fôlego de 

qualquer medianeiro (risos), pois, além de 

poder visualizar os Seres mais além, eu os via 

plenamente configurados em teias de belíssimas 

constituições etéreas, por assim dizer...  

 

Tem pessoas, ou antes, existem determinados 

medianeiros que vislumbram as auras em forma 

de bolhas ou em formas geométricas, então, eu 

via os seus detalhes em estrias luminosas que 

mais pareciam correntes elétricas aceleradas ao 

extremo, com luminosidades e colorações 

distintas, quanto variadas. 
 

Mas, como eu estava falando, no fundo eu sabia 

que se tratava de uma de minhas existências 

passadas, mas somente fiquei com a certeza 



                              Livro # 69: “Allan Kardec – Vol. 2” – Espírito W. Krell/Vivaldo P. S. Filho 

 123 

Ed. E-book: 
 2018-21 

disso após eu ter relatado estas informações 

espirituais ao querido Senhor Kardec, que, ao 

lado de sua amada esposa, Gabrielle Boudet, 

tratou de me dar a segurança definitiva de 

que eu estava tão desejosa. 
 

 
 

Ele ainda tratou de me orientar quanto ao sigilo 

total sobre tais fatos que eu deveria ter, para que 

eu não viesse a ser vítima do temível Clero da 

época, ainda tão estranhamente levado a 
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compreender as coisas do Espiritismo, quanto 

das reencarnações em particular, como coisas 

demoníacas, não creio que por falta de bases 

racionais, mas para não terem o desprazer de 

verem a Igreja de Roma ruir de vez!... – Risos 

fartos dos dois Benfeitores. 
 

Sei que na atualidade as necessidades materiais 

dos meus irmãos e irmã da Terra Material tem se 

acentuado de maneira desconcertante para 

todos, não somente porque visam o exclusivismo 

da materialidade, mas porque hoje em dia está 

bem mais difícil de sobreviver com dignidade do 

que há alguns anos atrás, mas, diga-se de 

passagem, que este é um episódio terrível que 

vem se alastrando por todo o planeta terreno, 

quando para piorar vamos vendo determinados 

dirigentes de governos poderosos da Terra se 

entrincheirando cada vez mais para combaterem 

o horror da fome e da miséria com o egoísmo 

que trazem dentro do próprio ser, por meio de 

migalhas, tomando a iniciativa medonha de 

deixar para trás, em desvalia, os milhões e 

milhões de irmãos e irmãs necessitados que 

buscam dos países mais ricos do Globo a 

salvação para as suas intensas dores e aflições... 
 

Visto que as coisas andam neste pé, nada mais 

justo que recomendarmos aos nossos irmãos e 

irmãs de crença espírita que absolutamente não 

deixem de fazer a Caridade, onde e quando se 

faça necessário, pois cada gota de auxílio moral 
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e material que entregamos a alguém, em 

maiores dores e necessidades do que as nossas, 

vamos ver, pelos sentidos da Alma, um universo 

imenso de criaturas felizes e contentes somente 

por terem sido agraciadas com um bafejo do 

vento, sem saberem, elas, que foi pelo amor 

entregue e realizado em algum outro lugar que 

fez com que elas se sentissem assim, tão cheias 

de esperança numa vida melhor. 
 

Como se costuma dizer: O bem realizado no 

Brasil há de ser sentido no Japão. 
 

Fiquemos todos na Paz e na Alegria de Jesus. 

__________________ 

   Muito obrigado, querida Irmã, por mais estas 

belas reflexões, que sei que haverão de tocar fundo 

no coração do leitor e leitora, independentemente de 

suas crenças, já que para aceitarmos as coisas vindas 

de Deus não há necessidade alguma que sejamos 

desta ou daquela outra profissão de fé, pois como se 

diz em nossa santa Doutrina: FORA DA CARIDADE 

NÃO HÁ SALVAÇÃO. 

   Que Deus continue lhe pagando em bênçãos e 

felicidade todo este manancial de luz que a querida 

Amiga tem depositado em nossos Espíritos. 

ANDRÉ LUIZ                                    

Vivaldo P. S. Filho (médium)                         
(Salvador/BA, 20 de fevereiro de 2018) 
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FIM DA TERCEIRA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelos Espíritos W. Krell & André Luiz                                                     

Com    
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_________________ 

  

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

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

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

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

nosso próprio coração no conteúdo da obra original:  

 

“Allan Kardec – Vol. 2”  

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

_________________ 

  

- 1ª. versão:  02/2018 

- 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. 
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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


                              Livro # 69: “Allan Kardec – Vol. 2” – Espírito W. Krell/Vivaldo P. S. Filho 

 132 

Ed. E-book: 
 2018-21 

 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. 



                              Livro # 69: “Allan Kardec – Vol. 2” – Espírito W. Krell/Vivaldo P. S. Filho 

 137 

Ed. E-book: 
 2018-21 

   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 # 5: "Reencarnação 

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

pág.), 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 
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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:  
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BY A FALANGE DA VERDADE 

 

  

Meus filhos! Sem dúvida alguma que a vida humana 

tem piorado em suas condições materiais, quando 

verificamos entristecidos quase nações inteiras sem 

interesse algum pela vida dos que mais sofrem, 

entregues estes que estão à usura dos que vieram ao 

mundo para tentar socorrer e tentar amar, de alguma 

maneira e na gota que possa ser possível entregar aos 

gemem de fome, de frio, e na solidão. 

Entretanto, a Caridade está Viva! Esperando de nós 

força e determinação para cumprir a sua missão. 

Espírito Bezerra                             
Vivaldo P. S. Filho (médium)                               

(Salvador/BA, 20 de fevereiro de 2018) 

By W. Krell/A FALANGE DA VERDADE – SEM FINS LUCRATIVOS – 02/2018.                                                                                    

(Obra Revista & Ampliada em 06/2021)  


