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São Luís IX 

O APÓSTOLO ESPIRITUAL DA CODIFICAÇÃO ESPÍRITA 

(Copyright by Vivaldo P. S. Filho – 03/03/2015) 

Em Memória dos 17 mortos e 20 feridos nos atentados de Paris, 

entre os dias 07 e 09 de janeiro de 2015. 

 

 

  

TRABALHO MEDIÚNICO, PSICOGRAFADO PELO MÉDIUM BAIANO  
VIVALDO P. S. FILHO (COM O AUXÍLIO DA INTUIÇÃO, 
CLARIVIDÊNCIA, CLARIAUDIÊNCIA E PSICOMETRIA), 

REALIZADO PELOS ESPÍRITOS SUPERIORES EM HOMENAGEM À 
OBRA “SEARA DOS MÉDIUNS” DE EMMANUEL/FRANCISCO C. 
XAVIER, QUE TEVE A SUA PRIMEIRA EDIÇÃO IMPRESSA NO 

BRASIL EM 1961 E A “OBRAS PÓSTUMAS” DE ALLAN KARDEC, 
QUE TEVE A SUA PRIMEIRA EDIÇÃO FRANCESA LANÇADA EM 

PARIS NO ANO DE 1890. 
 

* * * 

 

“A paixão excessiva leva o Homem ao fanatismo. A melhor maneira para 
resolvermos os nossos conflitos de lucidez, perante a vida pulsante à nossa volta, 
é consultarmos a própria consciência sob a luz sempre esclarecida da sabedoria, 

do amor e da ciência”.  
 

(Espírito J. Herculano Pires/Vivaldo P. S. Filho – 24 de outubro de 2013 
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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) 
Emmanuel 

Santa Clara de Assis 

 

 
 

 
      Século XIII               1972                  1973   

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

 

Esta obra é dedicada a todos os Espíritas da Terra que, mediante o 
serviço gigantesco de reforma intima, tem convertido as suas imensas 

dores e as suas próprias lágrimas em jóias preciosas de amor do Coração 
compassivo de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

 
E, em particular, à querida Maria Isaura C. Cabral que, assim tal qual 
na personalidade reencarnatória da rainha Branca de Castela ao tempo 

de seu consorte Luis VIII de França, me colocou nesta atual encarnação, 
mais uma vez, como a minha benfeitora mãezinha, nos braços 

acolhedores de Jesus Cristo, agora pelas bênçãos da   
Doutrina Espírita. 

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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   A nossa homenagem sincera e afetuosa se estende, muito 
naturalmente, aos nossos companheiros da Federação Espírita 
Brasileira, braço espiritual da “Sociedade Parisiense de Estudos 
Espíritas”, no corpo de sua equipe de trabalho, desde o mais humilde 
servidor da Casa de Ismael até a sua respeitável diretoria, já que apesar 
de não nos ter declinado o seu apoio direto, fica evidente que 
indiretamente foi a base substancial de nosso modesto apontamento em 
torno da Reencarnação Programada do venerável Espírito São Luis, agora 
transfigurado na personalidade transitória de nosso querido médium 
Vivaldo P. S. Filho, já que através das inúmeras obras da sua Editora, 
particularmente as de Allan Kardec e Francisco Cândido Xavier, nos foi 
possível montar todo o quebra-cabeça que, no nosso entender, se 
desenrola, e se manifesta, talvez, como o mais auspicioso 
empreendimento espiritual, de cunho reencarnacionista, para as gerações 
de futuros espíritas e espiritualistas, cientistas e professores, todos 
revestidos da toga judiciosa do bom investigador. 
 
   O momento é, sem dúvida, dos mais interessantes para o nosso 
movimento doutrinário, já que por muitas gerações de adeptos ficou-nos 
evidente, pelo menos para nós humildes trabalhadores desencarnados, 
que, a rigor, e por motivos circunstanciais, ainda trazem na fronte o 
venturoso “sinal” da Terceira Revelação, que muitos de nossos irmãos 
que vivenciam a experiência carnal teimam, inadvertidamente, em 
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ignorar os estudos e as graves, quão interessantíssimas, manifestações 
de cultura e ciência, observação e análise, vivencia e sincera devoção, na 
qual está inserido todo o povo de Deus que transita pelo mundo dos 
Homens-matéria. 
 
   Do lado de cá, pelo menos nas Regiões mais elevadas do orbe 
planetário, a proposta de serviço é amar. E amar incondicionalmente, 
sem barreiras de qualquer espécie. 
 
   A Vida Espiritual, propriamente dita, escapa aos vossos sentidos, e ao 
vosso acanhado entendimento. 
 
   A proposta de Allan Kardec, tanto quanto do Espírito de Verdade, fora a 
de trazer para o mundo material um Espiritismo Cristão, num corpo de 
Doutrina aberto a todo o conhecimento e a todo tipo de “gente”. 
 
   Afinal de contas, somos de carne e osso, sim, todos nós.  
 
   Quem duvidar, pois, que aguarde o seu dia de baixar à tumba escura 
da morte. 
 
   A grande festa haverá de receber os triunfadores da vida carnal, que 
haverão de serem identificados pelo néctar das flores luminosas, quão 
perfumadas, dos “heróis do Cristo”, estejam eles apregoando a 
mensagem feliz do Espiritismo, ou as inquestionáveis alegrias do mundo 
egípcio, chinês, mulçumano, ou africano. 
 
   Porém, aos que tiveram a infeliz idéia de lançar a praga do 
“exclusivismo”, do “individualismo” ou da “elitização”, dentro ou fora dos 
quadros santificados da Religião do Mundo Material, ah! para esses, 
somente haverá prantos e ranger de dentes. 
 
   Meus filhos! Sigamos adiante sentindo e vivenciando a Caridade. 
 
   Esta é a rota segura para encontrarmos a Deus. 

 

Bezerra (Espírito) 

(Salvador/BA, 22 de novembro de 2014) 

    
   Nota do médium: Mensagem espontânea do Médico dos Pobres: Dr. 
Adolfo Bezerra de Menezes. 
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“Se, a princípio, a idéia não é absurda, então não há esperança para ela”.  

– Albert Einstein 

 
 

“Para criar inimigos não é necessário declarar guerra, basta dizer o que 

pensa”.  

– Martin Luther King 

 

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

contingente de forças para a realização do melhor; contudo, se adicionas: 

‘mas duvido da sinceridade da assistência que o cerca’, fazes 

imediatamente o contrário”. 

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

 

“A Doutrina Espírita estará tão bem depois da minha desencarnação 

quanto estava antes, porque eu não sou pessoa com qualidades especiais 

para servi-la. Eu sou médium tão comum, tão falível como 

qualquer outro. Não me sinto uma pessoa necessária e muito menos 

indispensável. Outros médiuns estarão ai interpretando o pensamento e a 

mensagem dos nossos amigos espirituais, e eu peço a Deus apenas que 

não me deixe dar “mancadas” na minha tarefa”. 

(Chico Xavier – Entrevista ao “Jornal de Minas”, julho de 1980: Fonte: 

“Chico Xavier Mandato de Amor”, União Espírita Mineira, 6ª. Edição, 

2010). 

 

 

1a edição: © 2015 Copyright by Vivaldo P. S. Filho 

Obra realizada sem fins lucrativos. Os recursos arrecadados com a 

publicação desta obra foram doados à DIVULGAÇÃO DO 

ESPÍRITISMO, não recebendo o autor qualquer remuneração 

proveniente de sua venda. 
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Créditos das Fotos da Capa: 

Vivaldo P. S. Filho 

(Coleção particular do autor) 

 

São Luis IX de França 

(http://santossanctorum.blogspot.com.br/2010/09/sao-luis-de-franca.html) 

 

 

As demais imagens apresentadas neste livro espiritual, foram capturadas 

em fontes diversas da Internet.  

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.  

Agradecemos também ao Flaming Star Fan Club of Norway 

(www.flamingstar.no) por nos ter autorizado o uso de algumas das fotos de 

Elvis Presley, do seu imenso acervo. 

Também o nosso carinho especial ao querido Erik Lorentzen 

(www.elvisfiles.no) pela mesma gentileza. 

O nosso afetuoso abraço de agradecimento ao sempre amigo Arne Metzner 

(Norway). 

 

 

 

 

 

 

 

http://santossanctorum.blogspot.com.br/2010/09/sao-luis-de-franca.html
http://www.flamingstar.no/
http://www.elvisfiles.no/
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Palavras necessárias 

 

“O que vou dizer é a expressão absoluta da verdade. 

Nem o meu caráter, nem a minha posição permitem 

que, em circunstância alguma, falte a ela; e muito 

menos o permitiriam em assunto de tão grande 

importância, como o deste livro, em que se 

apresentam nomes respeitados e admirados, alguns 

dos quais validam afirmações inteiramente 

contrárias àquelas que fizeram, durante toda a 

sua vida terrena, aqueles que os usaram”. 

 

Fernando de Lacerda 

(Palavras necessárias, extrato de sua apresentação, da primeira edição de “do 

PAÍZ da LUZ”, volume 1, 8ª edição, Federação Espírita Brasileira, 2003. O 

destaque na mensagem acima é de Vivaldo Filho). 

http://www.mensagemespirita.com.br/uploads/livros_file_foto/1871414_gr.jpg
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Os Qüiproquós 

 

“A avidez com que os detratores do Espiritismo 

aproveitam as menores notícias, que julgam ser-lhe 

desfavoráveis, os expõe a singulares enganos. Sua 

pressa em as publicar é tal que não têm tempo em 

lhes verificar a exatidão. Aliás, para que tanto 

esforço! a verdade do fato é uma questão 

secundária, contanto que dela ressalte o ridículo. Por 

vezes essa precipitação tem seus inconvenientes e, 

em todo caso, atesta uma leviandade que está longe 

de aumentar o valor da critica”. 

 

Allan Kardec 

(Os Qüiproquós, extrato da primeira edição de “A REVISTA ESPÍRITA”, ANO 

IX, fevereiro de 1866, Federação Espírita Brasileira, 2004). 
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É necessário que se diga! 

 

Não posso convencer as pessoas da minha certeza 

neste trabalho dos Bons Espíritos. 

A minha certeza é toda pessoal.  

Só espero que a de vocês também. 

No entanto, vale a lembrança de que se o Espiritismo é 

uma Doutrina libertadora, caberá a cada um de vocês, 

meus amigos e irmãos queridos, formular o seu próprio 

veredicto, reconhecendo que já estamos todos livres, a 

muito, das correntes tenebrosas da Santa Inquisição e 

da aviltante escravatura brasileira. 

Segundo o próprio Chico Xavier: “a Doutrina Espírita é 

essencialmente democrática” (“Chico Xavier – O 

MÉDIUM DOS PÉS DESCALÇOS”, Carlos A. Baccelli, 

Editora Vinha de Luz, 2011). 

Por este motivo, sabemos que não temos chefes e nem 

lideres doutrinários que possam nos demover o direito 

inalienável de termos a nossa liberdade de pensar, de 

nos expressar e de nos manifestarmos, segundo o 

nosso entendimento de Espiritualidade. 

A luz da Verdade é do Cristo. E ela se espalha por tudo 

e por todos, dentro dos limites impostos pelo Amor, 

pela Justiça e pela Caridade. 

 

Vivaldo P. S. Filho 
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São Luis de França 

 
“(...) Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira 

pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem, do que 

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

das vantagens e dos inconvenientes”.  

– São Luís (Paris, 1860 – O Evangelho Segundo o Espiritismo). 

http://1.bp.blogspot.com/_GnnEJaMQCHg/TIwbtChKdFI/AAAAAAAABU0/do7N5LVxUFI/s1600/SAOLUIS.bmp
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Uma Lembrança Carinhosa 
    

 
  

Vivaldo Filho & Francisca Amorim    

   Olá querida Francisca e filhinha! 
 

   O material sobre algumas de nossas Vidas Passadas está pronto e 
segue para que vocês duas possam apreciar e refletir o quanto o 

Deus de Justiça é também o Soberano da Bondade, quando nos 
proporciona por suas Leis Perfeitas a oportunidade de continuarmos 

crescendo e seguindo para Ele, à força mesmo do seu profundo amor 
por cada um de nós.  

 
   Vejam bem e, por favor, vocês deverão seguir a risca: 

 
- MANTER EM COMPLETO SIGILO TODAS AS INFORMAÇÕES, ATÉ A 

MINHA DESENCARNAÇÃO. 

 
- Mostrar o material apenas para as queridas Milda e Aline, com a 

promessa formal delas duas em manter tudo no anonimato, até eu 
voltar para a Pátria Espiritual (que, segundo os Amigos Espirituais, 

deverá ocorrer após os meus 70 anos de idade, isto caso eu não 
venha a sofrer algum mal súbito e, também, por imprevidência de 

minha parte antecipar a minha volta ao Mundo dos Espíritos). 
 

   O assunto é muito delicado e envolve questões de Doutrina e 
Religião, mesmo porque o Espírito de São Luis IX, além de ser muito 

respeitado no Espiritismo, é também muito venerado 
na Igreja Católica. Sem contar que o médium, em princípio, não deve 
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fazer divulgação publica detalhada sobre as suas vidas anteriores, 
principalmente se tiver ele envergado alguma personalidade 

importante, para que isso não venha a lhe causar problemas no 

âmbito da vaidade e no seu próprio convívio social, A NÃO SER QUE 
POR EXPRESSA ORIENTAÇÃO ESPIRITUAL E POR CONTA DE 

GRAVES INTERESSES DE ORDEM GERAL, COMO NO NOSSO 
CASO EM PARTICULAR. Isto merece e deve ser levado, por nosso 

grupo familiar, PELO MENOS POR ENQUANTO, à conta de SIGILO 
ABSOLUTO (segredo de família). Apenas interessando a nós 

mesmos, já que fazemos parte da trama principal das Revelações do 
Mundo Maior, sobre algumas de nossas reencarnações passadas. 

    
   Por favor, encaremos as nossas experiências, aqui narradas, 

apenas como expressões puras do divino amor de Deus por todos 
nós, mas tão humanas como a vida do mais humilde pescador da 

beira do Riacho Grande.  
 

   A revelação, em casos muito especiais, das Vidas Passadas de 

determinadas pessoas, são para que procuremos a solução para o 
nosso presente, construindo e crescendo para o futuro. E não apenas 

para que fiquemos, unicamente, aferrados ao passado, orbitando 
numa ou noutra experiência que, em determinadas circunstâncias, 

possa nos ter sido agradável e feliz, ou antes, triste e melancólica.  
 

   A ordem de Chico Xavier foi sempre a de caminharmos para a 
frente. E assim, estamos convencidos de que devemos também 

pautar a nossa tarefa na Mediunidade. 
    

   Quando nos orienta o Amigo e Benfeitor André Luiz, agora por 
nossa própria faculdade mediúnica: 

 
   - “O passado tem o seu valor específico, relativo, individual e 

coletivo, de acordo a nossa capacidade de lhe reter nos tecidos sutis 

da própria memória tão somente o fruto da Eterna Bondade e da 
Perfeita Compreensão, condicionando cada etapa das existências que 

já se foram em obras naturais do presente que passa e do futuro que 
nos aguarda os serviços incansáveis da solidariedade, da fraternidade 

e da caridade em Jesus Cristo. Então, movimentemo-nos para frente, 
olvidando as amarguras da tristeza e da solidão, buscando sempre e 

cada vez mais a luz santificante da Verdadeira Vida e da Verdadeira 
Pacificação, propondo ao próprio coração o deslindar das correntes 

tempestuosas da incompreensão e da intolerância, confundindo com 
o próprio amor os fantasmas tenebrosos do passado que ficou e 

iluminando os nossos caminhos com as alegrias da Esperança Feliz”. 
 

   Assim, minhas doces crianças, procuremos caminhar sempre para a 
frente, na certeza de que “o dia depois” sempre haverá de ser melhor 

do que o dia anterior. 
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   Não reconhecendo em mim mesmo, qualquer das características 

preciosas que por gentileza extrema os abnegados Benfeitores 

Espirituais me dedicaram, aqui nesta modesta empresa de Estudo e 
Educação da Alma Imortal, acreditamos, unicamente, na intenção de 

nos proporcionar o consolo extremamente necessário ao meu pobre 
Espírito ainda tão sequioso de luz, compreensão fraternal e 

compaixão, quando posso, por minha vez, lhes assegurar, minhas 
bem amadas Francisca e Joane, que, antes de tudo, aqui temos um 

testemunho profundo de fé viva na Vida Imortal, já que a confiança 
nos Poderes Divinos de Deus vem se descortinando em minha alma, 

passo a passo, desde que adentrei por força do amor e do bendito 
sofrimento as portas luminosas do Espiritismo, há mais de 18 anos 

passados. 
  

  Como bem diria o grande benfeitor Emmanuel (por Chico Xavier): 
“Sem Idolatria”. 

 

   O que vejo aqui, pura e simplesmente, é o conforto e o carinho, o 
respeito profundo e a amizade sincera, o incentivo constante às 

tarefas do dia a dia e, muito especialmente, o amor incondicional dos 
Sábios Instrutores da Vida Maior ao meu insignificante Espírito. 

 
   Mas é certo! Estão eles, os Mensageiros da Luz, a todo o momento 

a enaltecer o glorioso nome do Senhor: Jesus de Nazaré, o nosso 
amado, meigo e compassivo Mestre e Salvador. 

 
   De mim mesmo, não tenho palavras para expressar o quanto sou 

feliz por ter tido a oportunidade de ter conhecido e convivido com 
ambas, já que pelo amor de Deus e por sua completa misericórdia, 

pude realizar, ainda encarnado, o grande sonho de minha vida: TER 
TIDO A MINHA PRÓPRIA FAMÍLIA.  

 

   E agora, só rendo graças ao Pai de Pura Bondade por estar me 
proporcionando a alegria extrema de poder dizer a vocês duas, desde 

as entranhas de minha pobre alma: “QUANTA SAUDADE”! 
   

   Saudade! Que palavra doce.  
 

   Vocês, para mim, são duas pérolas do Tesouro de Deus.  
 

   Muitos beijos carinhosos. E por favor, me mantenham em suas 
orações.   
 
Vivaldo P. S. Filho 
  
(Salvador/BA, 31 de maio de 2014) 
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   Nota do médium (em 14 de novembro de 2014): Hoje, transcorridos 

mais de doze meses do início das tarefas psicográficas e de pesquisa da 
obra “SÃO LUIS IX – O Apóstolo Espiritual da Codificação Espírita”, 

recebemos a orientação de nossos Benfeitores Desencarnados para dar 
publicidade ao presente trabalho, tendo em vista proporcionar a segurança 
de todo o conjunto de informações aqui apresentadas em forma de 

mensagens e dados histórico-doutrinários, para que a verdade, sobre o 
proposto por eles mesmos, não viesse a se perder em decorrência de uma 

morte súbita de seu médium encarnado, ou seja, eu mesmo. 
 
   Em diversas oportunidades, o querido Espírito de Elisabeth d´Espérance, 

que é um de nossos Diretores Espirituais, nos deixou informados de que o 
presente trabalho mediúnico deveria ter sido transmitido à nossa faculdade 

no ano de 2018, entretanto, em conseqüência da separação conjugal entre 
mim e a querida Maria Francisca, acharam por bem antecipar não somente 
a psicografia da obra como também a sua divulgação. 

 
   Segundo ela: “Este trabalho não pertence somente ao Espiritismo, mas a 

todos aqueles que se interessam pelas grandes verdades da Espiritualidade 
com Jesus Cristo”. 

 
   Agora, após todos esses meses de trabalho mediúnico ininterrupto, 
intercalado com outras obras de Benfeitores da Vida Mais Alta que também 

tenho o compromisso de entregar ao mundo dos mortais, mediante a minha 
faculdade de psicografia, clarividência, clariaudiência, psicométria, efeitos 

físicos e desdobramento (viagem astral), fico a pensar se os meus irmãos 
encarnados estão realmente preparados para receber tamanha quantidade 
de informações a cerca de um único Espírito, que como veremos mais a 

frente se transfigurou, no decorrer de inúmeras existências sobre a Terra, 
em uma variedade de Personalidades que ilustraram a História da vida 

humana. 
 
   Sim, fui eu mesmo. Não posso negar aos Espíritos Superiores e Amigos 

a minha confiança integral neles. 
 

   Mas, se por um lado tenho medo e apreensão em relação ao que poderá 
acarretar todas estas informações no seio da Doutrina Espírita, 
particularmente entre aqueles de nossos confrades que, apesar de bem 

intencionados, nada mais fazem que entravar o progresso de nossa santa 
causa, mediante um comportamento totalmente ortodoxo, anti-fraternal e, 

lamentavelmente, anti-científico, não enxergando eles nada além do 
Pentateuco de Allan Kardec, por outro, tenho a perfeita ciência de que 
muito haveremos de lucrar com as inúmeras revelações aqui apresentadas, 

já que a Reencarnação é, na atualidade, o ponto convergente da maioria 
dos sérios investigadores da Terra, quanto do Céu. 

 
   Tanto aqui, quanto lá, Nos Planos Invisíveis, a Pluralidade das Existências, 
tanto quanto a Mediunidade, continua sendo motivo de graves estudos.  

  
   Portanto, que todos possam lhes aproveitar os ensinamentos. 

 
   Este é o nosso desejo. 
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Espírito São Luis, Presidente Espiritual da “Sociedade Espírita de Paris”. 

 
 

 
 

Jesus, Allan Kardec e Chico Xavier: “O Consolador Prometido”. 
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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 (livro “Nosso Lar”, 

André Luiz/Chico Xavier, FEB), já que por intermédio da faculdade mediúnica de 

Francisco Cândido Xavier fora-nos possível saber que, a mesma, se trata do Espírito de 

Santa Isabel, a Rainha Santa de Portugal, como consta da obra “ISABEL – A mulher que 

reinou com o coração”, autoria de Maria José Cunha (Editora Vinha de Luz, Belo 

Horizonte/MG, 2012). 
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Estátua de ‘Santa Isabel de Aragão’ 

(A Rainha ‘Santa’ de Portugal) 

Localização: Cidade de Coimbra, Portugal. 
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   Segundo pudemos observar por nossa clarividência mediúnica, através da 

própria fotografia, esta estátua da venerável Santa Isabel e exposta em 

Coimbra (Portugal), expele por toda a sua estrutura “sólida”, 

particularmente nas pernas, no peito, braço direito e útero (tomando ainda 

uma boa parte do centro gástrico) uma substância curativa, fluídica e de 

tonalidade “rosa”-carmim esbranquiçado de divina constituição, 

extremamente formoso e sutil que, apesar de se entranhar por toda a 

estrutura de pedra, em realidade, parte da sublime aura magnética da 

própria Santa que, por sua vez, poderá causar a cura de diversas doenças 

ou anomalias físicas e espirituais, de acordo a capacidade de retenção, 

assimilação e merecimento do necessitado que lhe toque a estrutura sólida 

ou mesmo chegue próximo a ela, com fé em Deus e segundo a Sua Santa 

Vontade.  

   De forma impressionante, aos nossos olhos surpresos e emocionados, o 

corpo sólido da estátua, tornou-se tão “flácido” e “macio” quanto qualquer 

corpo feminino de uma linda jovem senhora do Plano Material, no entanto, 

formoseado pela beleza incomparável de sua alma sublime e angélica. O 

ambiente escultural da natureza a sua volta, proporcionou a nossa visão 

psíquica um delicioso encadeamento de cores suaves e cintilantes, dando 

um aspecto formoso e extremamente encantador, também, ao ambiente 

astral daquele local de exposição, a entremear cores primaveris com 

rajadas de luminosidades faiscantes, a descerem do Céu sob a forma de 

verdadeiros focos de luz sobre a Natureza material em volta da estátua. 

   Tudo, muito bem orquestrado, pelos Poderes Superiores da 

Espiritualidade que, segundo pudemos observar, com o auxílio magnético 

da própria benfeitora Santa Isabel (Veneranda), para que todos os que ali 

se aproximassem tivessem a certeza de sua presença espiritual, mesmo 

que apenas, e tão somente, através de sua imagem projetada à distância, 

pela força mesmo de sua capacidade mental e vibratória. Valendo ainda 

anotar que, por vontade dela mesma, visualizamos sobre o seu manto de 

pedra, uma coloração em tom vermelho-vinho, com matizes de prata-

diamantina delicada. Que, em verdade, e muito particularmente, não 

saberíamos informar a causa. 

   E ao nos dirigirmos à Internet, na intenção de sabermos onde se 

encontrava a imagem na fotografia, ficamos, mais uma vez, surpresos por 

tomarmos conhecimento de que a cidade portuguesa de Coimbra tem como 

sua padroeira, exatamente, a nossa querida Diretora Espiritual Santa Isabel 

ou, se o desejarem, a venerável mentora Veneranda.  

 

Nota do médium Vivaldo P. S. Filho 

Em Salvador/BA, 23/10/2013 



      Livro # 6: “SÃO LUIS IX – Vol. 1” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho  
 

 
20 

Ed. e-book: 
2015 

Prefácio 

PRESSÁGIOS, DESEJOS E ESPERANÇAS! 

   Muitos de nós, que já podemos nos considerar como amantes do 

Amor Incondicional, mesmo que, e por enquanto, somente estejamos 

iniciando a nossa caminhada pelos continentes, ainda, inexplorados e 

misteriosos do imenso Universo de Deus, a se disseminar por 

Dimensões infinitas, por onde faixas de vidas transitórias se 

interpenetram, se somam e, de acordo o ensinamento misericordioso 

do Cristo, compartilham umas com as outras dum Grande Concerto 

de Paz e Felicidade, poderemos assegurar aos nossos irmãos 

navegantes da embarcação terrena que nada mais somos do que 

humildes partículas espirituais, crescendo a cada dia e a cada 

momento no rumo da Imortalidade e da Perfeição Sublime, 

trabalhando, construindo, criando e se engrandecendo naquela 

proposta evangélica do “amarmo-nos uns aos outros como Ele nos 

amou”, como participes de um encontro precioso entre Almas 

Eternas, na busca incessante e perpétua pela realização intima de 

nosso próprio Espírito. 

   Tenho cá para mim, como uma pobre serva de Nosso Senhor Jesus 

Cristo que, na atual condição em que vocês se encontram, os meus 

amigos queridos do coração (Vivaldo, Francisca e Joaninha), diante 

dos graves compromissos a serem realizados na esfera da 

Mediunidade com o Supremo Pastor, haverão de se tornarem, os 

três, artífices preciosos de uma nova empreitada que haverá de se 

realizar no seio do Espiritismo Cristão, quando testemunharemos 

todos juntos, vocês daí e nós daqui, uma nova Alvorada... Numa 

forma ou numa maneira mais delicada e menos angustiante de se 

fazer Espiritualismo... Pelo menos, para a maioria dos religiosos 

contemporâneos que, solapados pelas angustiantes quão deprimentes 

e sombrias maquinações da elitização que vem tomando corpo no 

seio do nosso sagrado movimento Evangélico, tem encontrado pela 

frente, entre alguns pseudo-líderes do Espiritismo, nada mais que um 

estreito, quão esquisito, convívio com “as sombras do mau”. Quando, 

inadvertidamente, uns e outros tem se colocado na condição de 

verdadeiras “peças de tropeço”, diante do exemplo amoroso do 

Espírito Cárita: “Chamo-me Caridade; sigo o caminho principal 

que conduz a Deus” (O Evangelho Segundo o Espiritismo). 
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   Observemos atentamente, que nem todas as “programações 

reencarnatórias” são elaboradas pelos Agentes do Mundo Maior com a 

riqueza de precisão e detalhes como a que passaremos a relatar mais 

à frente, já que o cuidado aqui apresentado fora todo ele 

desenvolvido nas Altas Esferas do Orbe Planetário, na intenção de 

que o nosso querido São Luiz IX, agora a envergar a personalidade 

simplória de um humilde trabalhador da Mediunidade na Seara 

Sagrada do Espiritismo, em decorrência de seus ascendentes 

intelectuais na área da Matemática e da Ciência Transcendental, de 

alguma forma e a partir dos materiais psíquicos que seriam 

fornecidos pelos seus Guias e Mentores, no momento oportuno, 

pudesse amealhar recursos, ainda, na própria biografia das 

personagens “do passado”, que fazem parte na atualidade de seu 

querido grupo espiritual familiar. Todos carecedores da mais 

completa atenção de nossa parte, porquanto somos Espíritos-

espíritas desencardados, para que possam eles através de nossas 

orações e da devida e necessária proteção, usufruírem dos preciosos 

convites da consciência iluminada em Jesus Cristo, reunidos então 

pelo mesmo ideal do Bem maior. 

   A proposta da Espiritualidade Superior, à qual estamos todos 

carinhosamente subordinados, é a de trazer ao Plano dos encarnados 

e, mais particularmente, entre os que integram o enorme contingente 

de almas comprometidas com o Espiritismo, a realidade inconteste 

dos processos reencarnacionistas, mesmo que submetido a alguns 

poucos exemplos no âmbito das características meramente técnicas, 

sem que, de nossa parte, neste singelo esforço, tenhamos tido 

grandes interesses em vasculhar a vida mais intima dos amigos 

encarnados em questão. Porém, vale a ressalva de que se tivermos 

um tanto mais de humildade, deixando de lado as excentricidades 

das vaidades humanas, e um tanto mais de esforço, obviamente 

que veremos aqui, atônitos e perplexos, algo de muito maravilhoso a 

se desenrolar aos nossos olhos surpresos, a lacrimejarem por força 

mesmo da própria emoção do momento. 

   Convencidos de que procuramos fazer o melhor ao nosso alcance, 

viemos entregar o fruto de nosso mais sincero serviço, junto àqueles 

que saudosamente aguardamos pelo momento definitivo e, 

confiantes, no triunfo de mais uma empreitada reencarnatória. Não 

obstante, termos a justa compreensão do tremendo esforço que os 

três haverão de empreender, pela entrega de suas almas ao serviço 
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inadiável de auto-reforma, por amor ao Cristo e ao seu Evangelho de 

Redenção. 

   A despeito da generosidade permanente dos Amigos do Mais Alto, a 

consagrarem sempre e sempre, por muito esforço e muito trabalho, o 

melhor para cada um de nós, segundo os nossos próprios interesses 

e a nossa índole para o bem geral, estamos convencidos de que para 

cada um de vocês, meus adorados amigos da Vida Perpétua, Vivaldo, 

Francisca e Joaninha, a luta haverá de se arrefecer um pouco mais à 

frente, admitindo que cada um de meus irmãos, obviamente, estará 

submetido às enormes contingências da vida humana sobre o solo do 

Planeta Terra que, como já é do conhecimento de todos os espíritas, 

se multiplicam quase aos extremos, se por ventura não viermos a 

“Vigiar e Orar” incessantemente, segundo a recomendação do nobre 

São Paulo, quando em sua primeira epistola aos Filipenses nos 

recomenda muita calma seguida, no entanto, de muita fé e muita 

prudência diante dos abismos ainda, quase, intransponíveis da nossa 

própria natureza animal-ancestral. 

   Estas, sem qualquer sombra de dúvidas ou qualquer laivo de 

personalismo doentio, serão Revelações Espirituais que, a nosso ver, 

marcarão profundamente a vida de cada um de vocês, já que 

segundo o que será exposto pelos queridos companheiros espirituais 

André Luiz, Hernani Guimarães Andrade e o eminente historiador, 

poliglota e médico desencarnado Canuto de Abreu, muitas das futuras 

realizações no seio do nosso Espiritismo haverão de tomarem corpo, 

baseando-se nestes singelos apontamentos sobre a reencarnação das 

personalidades do rei São Luis IX, da rainha Margarida de Provença e 

da doce, quão responsável, princesa Margarida de França. Todos os 

três, agora, a se revestirem com novas roupagens materiais, na 

condição de criaturas humildes a seguirem na luta diária da vida 

humana. E como dizíamos a pouco, poderão vocês três se confundir, 

em algum momento, com pensamentos de dúvida ou de descrença, 

perante as nossas palavras, enquanto simplórios seres 

desencarnados, os seus Guias... Porém, diante do farto material 

registrado pela História do mundo dos mortais e apresentado 

aqui, nestas páginas de luz e muita beleza espiritual, não será 

possível que qualquer um de vocês ou qualquer outro companheiro 

estudioso dos preciosos apontamentos a cerca dos processos 

palingenésicos aos moldes da vida no Plano Físico, venham a manter, 

por longo período, qualquer pensamento menos razoável, a por em 

dúvida tamanho acervo histórico-espiritual em torno do assunto. 
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   Aos queridos companheiros da Espiritualidade Cristã no Espiritismo! 

Apresentamos, agora, com o coração enternecido de verdadeira 

felicidade, pela alegria mesma de presenciar mais um esforço do 

Cristo, a frente de nossa tremenda incapacidade em Lhe gerir os 

supremos interesses com a competência necessária e saudando a 

todos os irmãos religiosos do Catolicismo, por reconhecermos 

emocionados por sua sincera veneração à figura singular do rei Luis 

IX e, em particular, aos queridos companheiros desencarnados, seus 

Benfeitores Espirituais, que ofertaram também aqui o orvalho 

precioso de suas mãos e de seus corações sob a forma de mensagens 

construtivas e altamente lucrativas para o nosso entendimento a 

cerca da Vida e do Universo, consagrando, assim, não somente as 

credenciais de ternura, coragem e confiança às personalidades de 

nossa Francisca e Joane, mas ainda honrando, pelas bênçãos 

venturosas dos Anjos, o nosso querido Benfeitor São Luís de França, 

o Rei Santo que, pela misericórdia do Alto, pode também contribuir 

com o incomparável Edifício do Espiritismo nascente, como um dos 

mais importantes representantes da Espiritualidade Superior na 

organização e implantação da Terceira Revelação no solo do Planeta, 

já que como o Diretor Espiritual da “Sociedade Espírita de Paris” (o 

primeiro ‘centro espírita’ no mundo), fundada pelo insigne Codificador 

em 1858, meneou o pensamento luminar das Entidades Angélicas 

que vertiam os desígnios da paz e da fraternidade diretamente dos 

Planos Espirituais do Cristo na direção do cérebro vigoroso de Allan 

Kardec, à serviço do Mestre Galileu, quando projetaram ambas as 

criaturas de Deus, da França do século XIX, as luzes que um dia 

tomará corpo sobre toda as regiões da Terra, como o símbolo perfeito 

do “pensamento” divino e espiritualizado do Cristo, na consagração 

definitiva do Amor Perfeito e do Amor Incondicional sobre todos nós, 

seus discípulos. 

   Vejamos como a “Vida é Bela”... Já dizia um conhecido poeta. Até 

ontem, éramos pessoas da mais alta projeção social, a receber do 

mundo somente lisonjas e afagos, em nome de uma vida regada a 

muitos “carinhos” e apupos, porém completamente 

descompromissada dos valores reais da Vida Imortal. Agora, de volta 

ao centro da civilização “moderna”, passamos a constituir unicamente 

o corcel escuro das pessoas sofridas, mas sinceras, somente que 

agora transubstanciadas nas personagens de um grande mar de 

conflitos íntimos e dificuldades materiais, mas que haverão de nos 

conduzir aos paramos dos Céus se soubermos verdadeiramente 

seguir pelo lado bom da existência preciosa. 
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   O código da Humanidade da Terra dos encarnados, ainda tem 

soado aos ouvidos dos Seres Angélicos como verdadeiro tributo ao 

luxo e a vida sensória, como se outros motivos, menos condizentes 

com a sua psicologia tremendamente arraigada a fartura e ao 

despotismo, não existissem, ou mesmo, sequer tivessem sido ainda 

disseminados no mundo das formas materiais pelos conselhos 

abrasadores dos Antigos Profetas, ou então pelas palavras doces e 

tão possuidoras de compaixão na voz sublime e amorosa do Divino 

Companheiro, Jesus de Nazaré. 

   Nesta rápida “coleta de dados”, procuramos não somente honrar a 

memória das grandes personagens do passado que, segundo os 

registros do mundo, marcados pela História dos Reis e Monarcas da 

Idade Média, souberam privilegiar o Sagrado, em detrimento das 

“formosuras” fictícias da vida transitória no Planeta, mas, e acima de 

tudo, compreender de maneira mais sintética e sem grandes 

conflitos na área do entendimento espiritual, já que, por si só, as 

ocorrências de fórum exclusivamente “matemática”, aqui ressaltadas, 

faz manifestar a grandeza do Poder de Deus sobre as 

ocorrências do cotidiano humano, aparentemente movidas pelas 

manifestações do “acaso”, consolidar nos corações dos nossos 

queridos amigos da Família Real de França a extrema necessidade de 

continuarem trabalhando e construindo o bem e o belo, sem 

desperdício do tempo precioso que invariavelmente nos é delegado 

pelo Pai, a fim de travarmos a luta construtiva pela realização 

constante da Caridade em Jesus. 

   Vemos aqui, SEQUENCIA e ENCADEAMENTO, tão precisos que é 

forçoso, mesmo para nós que, na maioria das vezes, nos abstraímos 

de formular parecer ou juízo de valor sobre as nossas próprias 

produções literárias, mediúnicas ou doutrinárias, acreditarmos que os 

Poderes de Deus se derramaram em cotas de profunda, quão 

extensa, generosidade sobre os nossos companheiros desencarnados, 

Autores dos respectivos artigos e mensagens, cabendo a cada um de 

nós, sem exceção, nos debruçar em profunda análise sobre o que de 

mais belo e o que de mais perfeito trazem, cada um deles, sobre o 

tema em estudo, a Reencarnação Programada do rei São Luis IX de 

França. 

   Sendo assim, meus queridos amigos e irmãos de ideal Evangélico, 

peçamos ao Alto as forças espirituais necessárias para que todos nós 

juntos, vocês no Plano das lutas materiais e os seus Guias Espirituais, 

do lado de cá, possamos envergar a cruz do trabalho, do estudo e 



      Livro # 6: “SÃO LUIS IX – Vol. 1” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho  
 

 
25 

Ed. e-book: 
2015 

do entendimento pelos assuntos da Alma Imortal. Providenciando 

para o futuro, a alegria da “palma da vitória”, quando de vossa 

chegada ao Mundo Maior haverão de receberem das mãos 

magnânimas do próprio Senhor e Mestre o abraço carinhoso e a 

ternura luminosa do Seu profundo Amor Perfeito. 

   Não nos esquecendo, entretanto, de que para a consumação de 

Sua Vontade criou, o Poder Supremo, o Amor, para que as suas 

criaturas, definitivamente libertas das amarras cruciantes da 

escravidão, pudessem trilhar soberanas por suas próprias 

consciências, no entanto não nos deixou órfãos da Sua Perfeita 

Justiça para que, por nossa vez, não nos sentíssemos jogados 

defronte aos dragões da corrupção humana, esquecidos de que a Ele 

e somente a Ele devemos consagrar os nossos destinos, pelo 

entendimento do Mestre e Senhor, em seu Evangelho de Libertação e 

Paz, consagrando-nos sem detença ao “amarmo-nos uns aos outros 

como Ele nos amou”. 

   Não nos esquecendo da alegria na boa luta humana, continuemos 

na fé. Esperemos em Deus. E busquemos a paz da consciência. 

   Deus salve o Brasil e o seu povo generoso. 

Veneranda (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 31 de outubro de 2013, às 14hs43min) 

   Nota de Veneranda: “Podemos ainda assegurar, com o coração cheio de 

graça pela hora aprazível de inapreciáveis sugestões da Religiosidade em 

Nosso Senhor, que a querida companheira, ainda encarnada, Maria 

Francisca que esteve ao lado de seu consorte Luis IX de França, nas 

bênçãos do Céu pela dádiva sublime de “governar” a França medieval com o 

tacape da solidez de seu coração firme, porém generoso, outra breve 

passagem pela historia dos Imortais do mundo, quando o Supremo Mestre 

aprouve lhe colocar ao lado de uma grande missionária do amor, da 

educação e da paz no Plano dos encarnados, Teresa de Ávila (ou Santa 

Teresa de Jesus), quando a querida Fran, na roupagem de uma pobre serva 

de Deus, Irmã Joana Suárez, entregou o seu carinho e a sua atenção aos 

cuidados da saúde física, à época, extremamente debilitada da inesquecível 

Santa de Ávila”. 
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   Nota do médium: Vejamos então, quão sugestivo é o pequeno extrato 

da biografia de Santa Teresa de Ávila, que acabamos de “pinçar” da 

Internet (www.infoescola.com), sem que, a princípio, tivéssemos a intenção 

de lhe declinar maiores detalhes reencarnatórios: “A vida neste convento 

não era o que ela esperava, porque as irmãs carmelitas não praticavam 

rigidamente os princípios da pobreza e do isolamento. Em 1536 sua saúde 

se deteriora e ela é levada de volta para casa pelo pai. Uma das irmãs, 

Joana Suárez, parte com Teresa para ajudá-la em seu tratamento. 

Praticamente desenganada pelos médicos, ela transcende sua dor com o 

auxílio de um pequeno livro que ganhara de seu tio Pedro – O Terceiro 

Alfabeto Espiritual, de autoria do Padre Francisco de Osuna. Graças a 

esta obra, ela começa a treinar uma espécie de oração mental. Depois de 

três anos, ela resgata sua saúde e volta para o Carmelo”.  

   Observemos no texto acima, pelos exemplos em negrito, o quão próximo 

estamos de revelar – sob os auspícios do Mundo Espiritual Superior – as 

trajetórias luminosas de muitos de nossos queridos companheiros de hoje 

que, no passado, hora envergaram a túnica da realeza e hora a do 

sacrifício, pela humildade e pela oração em nome do Cristo apresentando-

nos a partir da própria experiência a “Vida dos Mártires e dos Santos”. (Até 

que daria um bom título de livro. Vocês não acham?!...). 

   E só para deixar marcado em nossos registros, lembramos a todos que a 

venerável Santa de Ávila fora, também, uma das encarnações passadas da 

grande médium inglesa Elisabeth d´Espérance. Assim como as 

personalidades sublimes do Antigo Testamento Ruth e a rainha Esther da 

Pérsia que, mais tarde, voltaria na roupagem de Maria Madalena (ou Maria 

de Magdala), considerada na atualidade, por seriíssimos estudos realizados 

por renomados arqueólogos e historiadores, a partir dos manuscritos 

originais do Mar Morto, como a mais próxima Apóstola do Cristo, sendo 

inclusive batizada como a 13ª. Apóstola do Profeta de Nazaré. 

   Observemos agora, o quanto curioso se torna para nós a diversificada, 

quão surpreendente, quantidade de informações amealhadas aqui e ali, 

porém sempre dentro do mais compreensível interesse em nos embasar dos 

acontecimentos mais marcantes das personagens em estudo. E entre 

aquelas memórias que mais se enquadram dentro do contexto de suas 

próprias revelações, aqui expostas, em síntese, para o nosso estudo e 

reflexão, de maneira que não ficasse “sombra de qualquer de dúvida” em 

torno dos respectivos apontamentos que seriam trazidos a baila, a 

marcarem incontestavelmente a Realidade das Vidas Passadas por obra e 

graça de uma mecânica matemática perfeita que, provavelmente, muitos 

haverão até de contestar, por não conhecerem a fundo, e em detalhes, 

determinados ensinamentos de André Luiz, Emmanuel, dentre tantos outros 

companheiros da Vida Imortal e mesmo entre sérios investigadores 

encarnados, como Ernesto Bozzano, Gabriel Delanne e Charles Richet, este 

http://www.infoescola.com/biografias/santa-teresa-davila/
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último como Prêmio Nobel de Fisiologia de 1913 que mesmo não “batendo o 

martelo” de forma definitiva, admitia já ao seu tempo pelo menos a 

“suposição da reencarnação”, a consubstanciarem a tese da Imortalidade, e 

mesmo positivamente, apresentando dados e estudos capazes de nos 

sugestionar uma saída mais concludente para o que aqui nos são 

apresentados pelos Mentores Espirituais, em forma de quadros fieis e 

precisos a cerca de reencarnações ora programadas e organizadas pela 

Engenharia Sideral, através de: “uma precisa cirurgia nos arquétipos 

não só da mente profunda dos respectivos personagens, a lhes 

determinarem, mesmo que inconscientemente, o desfecho ‘mais ou 

menos’ previsto e idealizado pelos Agentes dos Poderes de Deus, 

segundo a índole psicológica de cada um, quanto na própria sinergia 

do Espaço e do Tempo Hiperfísicos, traçando assim 

inconfundivelmente os acontecimentos que aqui são esboçados com 

precisão quase perfeita” (André Luiz).  

   Mas acreditamos fielmente que, após um exame mais atento pelas 

ferramentas preciosas do conhecimento Humano-Espiritual, em torno do 

imenso material sensório já a disposição dos cientistas da Terra, do campo 

genético, anatômico, biológico, da informática e mesmo “arqueológico”, 

ainda que com o auxílio de um agente perceptivo do plano astral (ou 

paranormal), senão hoje, mesmo que no grande manhã, obviamente 

servindo como base de interação e de apoio às investigações da Ciência 

Oficial, esta caminhando lado a lado com o Espiritismo, “não sobrará pedra 

sobre pedra” a cerca de qualquer dúvida em torno deste assunto tão 

polêmico e, infelizmente, ainda tão incompreendido, da Lei das Vidas 

Sucessivas. 

   Cabem aos meus irmãos, leitores e amigos anônimos, espíritas ou não, 

formular o seu próprio parecer, em torno das revelações surpreendentes 

que aqui se manifestam como verdadeiros clarões da Espiritualidade Maior 

que, mesmo para mim, na condição de pequena e insignificante 

“formiguinha”, se revela de maneira surpreendente, apesar de me encontrar 

no epicentro da própria “turbulência” (risos!). 

   Voltemos as nossas vistas para o Alto.  

   E com toda a sinceridade do coração, procuremos meditar nas 

advertências morais do que nos lecionam os Amigos da Vida Maior. 

   Vejamos o que nos diz Dellane, em seu belíssimo trabalho em “A 

Reencarnação” (pela Editora Federação Espírita Brasileira), CAPÍTULO I, 

12ª. Edição: “Em seu belo livro “Terra e Céu” (Terre eT Ciel), Jean Reynaud 

expõe, admiravelmente, a necessidade das vidas sucessivas e, em seguida, 

em outros mundos espalhados pelo infinito... Apesar da ausência da 

memória de nossas vidas passadas, trazemos sempre em nós o principio do 

que seremos mais tarde, e subiremos sempre... Ele crê que na vida perfeita 
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recobraremos a memória integral de todo o nosso passado, e será para nós 

grandioso espetáculo, porque abraçará todo o curso de nossos 

conhecimentos terrestres. Nascer, pois, não é começar, é tão-só mudar de 

figura”. 

 

   Em assim sendo, cremos que a Espiritualidade Maior nos convocou, a mim 

mesmo, mais a querida Francisca e a minha filhinha Joane, ao serviço 

inapreciável de “Cobaias Espirituais”, colocando “a céu aberto” todo o nosso 

patrimônio intelectual e moral, carreado nas vidas passadas de 

personalidades que já se foram, mas que de uma forma muito especial 

continuam vibrando no universo interno de nossas próprias almas, 

convidando-nos carinhosamente a aceitarmos humildemente o “bom 

combate”, pela extrema alegria de servir ao Mestre Amigo por intermédio 

de Sua própria vontade, já que, em síntese, “nada somos e nada valemos”, 

constituindo-nos apenas, e tão somente, em verdadeiras caravelas 

ambulantes, com as quais os Navegantes Superiores do Além-Túmulo 

poderão contar, imperfeitamente, para o trabalho, para o serviço e para a 

redenção de nossos próprios Espíritos, coadjuvantes “preciosos” do 

maravilhoso Reinado Divino. 

   Isto é o que eu penso. E nisto eu acredito fielmente. 

   Com estes modestos apontamentos iniciais, esperamos sinceramente que 

possamos, tanto eu mesmo como os nossos Amigos Espirituais, 

proporcionar a alegria da certeza na Imortalidade, seja pelo intelecto e, 

principalmente, pelo sentimento, a todos aqueles que venham a colocar as 

suas vistas neste projeto de Misericórdia Superior, com o qual se 

aproveitaram eles mesmos, estes queridos Amigos do Mundo Maior, quanto, 

e principalmente, o Deus Poderoso de Bondade, no interesse sempre 

generoso de que todos nós pudéssemos vislumbrar, mesmo que 

assustadiços, um tanto mais de Sua Suprema Perfeição e um tanto mais 



      Livro # 6: “SÃO LUIS IX – Vol. 1” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho  
 

 
29 

Ed. e-book: 
2015 

de Sua Inesgotável Solicitude, diante de suas humildes Criaturas, 

aprendizes que somos da Eterna Esperança. 
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Nossa Senhora Maria de Nazaré 

O quadro Vivo de Nossa Senhora, poderá ser antevisto por cada 

um de nós, mesmo ainda estando encarnado, quando sob as 

alfazemas venturosas da Caridade aos que sofrem e se 

humilham, choram e gemem, bêbados por uma hóstia de 

bondade e embriagados todos por uma fagulha de esperança, 

diante daqueles que triunfam no mundo, sob os corcéis da 

alegria passageira e da ilusória paz, como a lhes expressar o 

desejo de amar pela oferenda de luz que venhamos a lhes 

consagrar pelo raio puro de solidariedade com o qual venhamos 

a lhes envolver a alma completa, nos júbilos verdadeiros e 

preciosos da Alegria Salvadora, ao devotarmos a cada um, sem 

pestanejar, as nossas intenções mais caras para o serviço 

inadiável da Espiritualidade com Jesus. 

Eurípedes Barsanulfo (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 08 de novembro de 2013, às 02hs22min) 
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Apresentação 

 

TRIBUTO ÀS MENSAGEIRAS! 

 

QUERIDA MÃEZINHA, SERVA DO SENHOR E MENSAGEIRA DA LUZ, 

ROGAMOS AO PAI TODO PODEROSO 

SUA PRESENÇA DIVINA NOS CORAÇÕES, 

DA CRIATURA HUMANA E DESVALIDA, CAMINHEIRA DA CRUZ... 

 

QUE AINDA TEIMA EM NÃO TE OUVIR OS APELOS, 

QUE DAS ALTURAS VERTEM PARA A TERRA DAS AMARGURAS, 

TAL QUAL A SEMEADURA SEM O ADUBO, 

COM O CORAÇÃO CHEIO DE LÁGRIMAS, NO ESCURO... 

 



      Livro # 6: “SÃO LUIS IX – Vol. 1” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho  
 

 
32 

Ed. e-book: 
2015 

MAS OH! MÃEZINHA QUERIDA E AFLITA, 

NÃO TEMAS E NEM TE SURPREENDA, 

A VIDA É ASSIM MESMO, 

COM MUITAS DORES E AFLIÇÕES... 

 

POE-TE A TRABALHAR INCANSAVELMENTE, 

À SERVIÇO DO BEM, 

E O SALVADOR DA TERRA INTEIRA, 

QUE VEIO CLAREAR O MUNDO DE ALEGRIAS E PROMESSAS... 

 

LHE SOCORRERÁ O PRANTO EM PEITO ABERTO, 

DESDE OS CONFINS DO UNIVERSO, 

SABEDOR ALGUSTO QUE É,  

TÃO MISERICORDIOSO E COMPASSIVO, 

DE QUE UM PEDIDO DE MÃE, MENSAGEIRA PERPÉTUA... 

DIVINA MULHER QUE SE FEZ ENTRE OS HOMENS, 

O FRUTO BENDITO DA PAZ E DA CARIDADE,  

NÃO PODERÁ SER DESPREZADO... 

 

AGORA MÃE QUERIDA! A CONVERTER, 

LÁGRIMAS EXTREMAS DE SEU PRANTO, 

EM PETALAS EM FLOR DE PURA LUZ, 

AO ALCANDE DE QUALQUER UM, 

DESDE QUE ESTREMUNHADO PELAS ANGUSTIAS, 

DA VIDA PASSAGEIRA...  
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VOLTE CORRENDO, 

DE ALMA E CORPO INTEIRO, 

NA DIREÇÃO DO DEUS BOM, SOB A SOFREGUIDÃO DO CALABOUÇO, 

QUE DE PORTAS AINDA SERRADAS PARA A FELICIDADE, 

DIANTE DE TI MESMA, NADA... 

 NADA PODERÁ IMPEDIR, QUE O SEU FILHINHO, 

TÃO DOCE, TÃO TERNO, MAS TÃO SOFRIDO, 

NÃO DEIXE DE LHE RECEBER O CARINHO... 

 

VOLTA-TE SOMBRIO AMIGO, 

DE VOLTA AO REGAÇO MATERNO, 

JURAS ENFIM, QUE SERÁS SEMPRE “ABERTO”, 

ÀS PROMESSAS DE ESPERANÇA, 

DE SUA MÃEZINHA QUERIDA, 

SOFREDORA E ATIVA, 

MAS QUE BUSCA, PELAS FECHADURAS DO CORAÇÃO DE JESUS, 

ABRIR COM O SEU AMOR AS PORTAS DO ETERNO! 

Espírito Pedro d´Alcântara 

Vivaldo P. S. Filho (médium) – Salvador/BA, 02 de junho de 2013. 

      Nota do médium: Hoje, dia 21 de outubro de 2013, quando 

pinçamos a presente poesia de uma de nossas obras mediúnicas, ainda em 

produção psicográfica, verdadeiramente nada sabíamos ou conhecíamos a 

respeito do seu autor espiritual, a não ser que havia ele produzido várias 

mensagens com Chico Xavier, estas, então, sendo inseridas no primeiro 

livro mediúnico do Apóstolo mineiro, “PARNASO DE ALÉM-TÚMULO”, com a 

sua primeira edição publicada pela Federação Espírita Brasileira, em 1932. 

O mais impressionante é que, hoje, ao termino da revisão do texto pelo 

próprio Espírito Pedro de Alcântara, e já inserida neste trabalho sobre a 

Família Real de França, é que ficamos sabendo que ele, em realidade, fora o 
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querido monarca do Brasil Dom Pedro II, como consta desta mesma obra 

de Chico Xavier (em sua 19º edição – 2ª Reimpressão), na nota biográfica 

produzida pelo eminente médico, pesquisador e poeta espírita Dr. Elias 

Barbosa. 

 

    Vamos encontrar na obra mediúnica de Chico Xavier, em mensagem do 

Espírito Humberto de Campos, uma preciosa lição de bondade e de 

generosidade ao povo brasileiro, que, segundo o próprio D. Pedro II, 

continua a amar com profunda dedicação (“NOVAS MENSAGENS”, cap. D. 

Pedro II, Federação Espírita Brasileira). 

   Sua imagem espiritual é bela. O tom de sua pele é encantador, de um 

suave sem comparação, dando-nos a impressão de ver a nossa frente, por 

fenômeno de clarividência psicométrica, um Anjo Sublime, transfigurado 

temporariamente em alma humana. O seu sorriso é extremamente terno, 

numa face que parece iluminada pelo semblante de um ser venturoso. 

   Pela humildade de sua natureza pessoal, deixou-nos entrever algo de sua 

personalidade extracorpórea, sem com isso lhe descaracterizar a “condição 

de humilde servo de Deus”, como ele mesmo nos soprou aos tecidos sutis 

dos tímpanos carnais. 

   Dando prosseguimento aos desígnios superiores, continua ele labutando 

em terras brasileiras, consagrando suor, lágrimas e muito sentimento 

fraternal aos corações humanos da Pátria do Cruzeiro, particularmente na 

região de Brasília Espiritual, quando por manifestação do Amor Puro de 

Jesus de Nazaré, tem envidado todos os esforços no sentido de elevar o 

sentimento dos homens fortes da nossa nação, para que revelem a todo o 

povo do Brasil o sentido verdadeiro de nacionalidade pura, mas sem 
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castidade, contribuindo, à sua maneira, de forma humilde e discreta, pela 

consolidação da paz e da harmonia geral da nação pela Democracia 

Libertadora do Cristo. 

   Quanto ao querido Dr. Elias Barbosa, hoje, já na Pátria Espiritual, o 

amoroso companheiro espiritual “habituou-se” a nos dedicar o seu carinho 

generoso de pai, amigo espiritual e protetor incansável. Quando, pela 

misericórdia do Mais Alto, tem nos trazido não somente a sua assistência 

clinica espiritual, mas, e principalmente, nos proporcionando oportunidades 

generosas de servir, junto com ele, a Jesus, pela ação caritativa da 

Medicina dos Espíritos. 

   Seria mais do que justo, pedir aos nossos queridos leitores, queiram, por 

extrema gentileza, nos desculpar os possíveis erros de conteúdo poético-

doutrinário, já que nada sabemos ou conhecemos das suas técnicas de 

estruturação. Apenas nos colocamos a disposição dos Amigos Espirituais, na 

condição de imperfeito instrumento mediúnico, na intenção sincera de lhes 

transmitir as palavras que nos dedicam a todos, pelos sagrados patrimônios 

do sentimento puro e do amor perfeito, com o qual se devotam em Nosso 

Senhor Jesus Cristo. 

 

Chico Xavier e Dr. Elias Barbosa 

Eventos históricos do Dia 21 de outubro (Fonte: Wikipédia) 

• 1838 - Dom Pedro II funda o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 

inspirado no Institut Historique de Paris. 

• 1879 - Thomas Edison inventa a lâmpada elétrica. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1838
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pedro_II_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Hist%C3%B3rico_e_Geogr%C3%A1fico_Brasileiro
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Institut_Historique&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/1879
http://pt.wikipedia.org/wiki/Thomas_Edison
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2mpada_el%C3%A9trica
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ENTRE FILHA E PAI! 

 

FLOR ASPIRANTE DO JARDIM DE DEUS, 

ROGA AO “PAI”, PARA TI MESMA, MAIS LUZ E MAIS PAZ, 

PARA QUE O NOSSO AMOR SEJA SEMPRE, E CADA VEZ MAIS, 

VERSADO NA MAIS BELA ALEGRIA DO AMOR... 

 

A CONSAGRAR-NOS AS PÉTALAS FORMOSAS, 

DO MAIS PURO IDEAL DE FELICIDADE, 

ONDE PODEREMOS SORRIR ALEGRES E FELIZES, 

NUMA UNIÃO PERFEITA ENTRE CORAÇÕES... 

 

NA CERTEZA DE QUE O AMANHÃ SERÁ MUITO MAIS BELO, 

A NOS TRAZER O SORRISO CATIVANTE E ENCANTADOR, 

DOS SERES QUE VERDADEIRAMENTE SE ENCONTRAM, 

PARA NUTRIR NO AMOR PERFEITO... 
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AS ORQUÍDEAS LUMINOSAS DA GENEROSIDADE, 

DA AMIZADE E DA PERFEITA UNIÃO EM CRISTO JESUS, 

QUANDO ALMAS AFINS, A SUBLIMAREM SUAS ENERGIAS E 

POSSIBILIDADES, 

SE REUNEM, MAIS UMA VEZ, EM NOVA ROMAGEM... 

 

PARA NA ALEGRIA DO NOVO ENCONTRO, 

TRILHAREM JUNTOS, PELAS NOVAS ESTRADAS DA VIDA, 

CONTRIBUINDO, UM COM O OUTRO, 

NO TRABALHO, NA ALEGRIA, E MESMO NA TRISTEZA... 

 

SEM ESQUECER JAMAIS, 

QUE DEUS, O NOSSO PAI CELESTIAL, É A AUGUSTA PRESENÇA, 

A VELAR SOBRE OS NOSSOS ESPÍRITOS, 

POSSIBILITANDO-NOS CRESCER, VIVER E SORRIR SEMPRE... 

E CADA VEZ MAIS,  

NA CERTEZA DE QUE TANTO HOJE COMO NO GRANDE AMAHÃ, 

SEREMOS, UM E OUTRO,  

O AMOR PERFEITO DA UNIÃO ENTRE FILHA E PAI! 

 

Espírito Maria Dolores 

Vivaldo P. S. Filho (médium) – Salvador/BA, 06/10/ 2013, às 06hs27min. 

   Nota do médium: A sensível Entidade Espiritual Maria Dolores, trata-se 

de uma valorosa tarefeira que, quando encarnada, fora uma professora 

dedicada e companheira dos mais carentes. Após a sua desencarnação, 

voltou ao Mundo dos encarnados, pelas mãos abençoadas de Francisco 
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Cândido Xavier, quando passou a trazer dos Planos Mais Altos preciosas 

lições de paz e ternura, amor e fraternidade, nas suas poesias e mensagens 

repletas de encantos e profunda beleza espiritual, nos chamando à 

realidade Mais Alta pela compreensão diante da Vida Verdadeira. 

   A querida Benfeitora tem nos ministrado a sua atenção por intermédio 

não somente de seu pensamento formoso e carregado de encantos, mas 

também por força de suas emanações fluídicas e magnéticas que tem se 

caracterizado ao nosso olfato como verdadeiras florações do sublime néctar 

de Deus.  

 

   Muitas vezes, ela, Maria Dolores, nos trás a sua dedicação amorosa 

juntamente com uma determinada fragrância da Natureza Espiritual, seja 

essa mesma fragrância de teor terapêutico, ou, ainda, de pura 

representação das colônias aromáticas do Infinito.  O que tem nos deixado 

inebriado, pela formosura do fenômeno transcendente e carregado da mais 

deliciosa demonstração de carinho e afeto por parte desse Espírito tão lindo 

e tão puro. 

   Para mim, cada experiência vivida na presença dessa amada Amiga 

Espiritual, tem me trazido ao coração sofrido, mas cheio de fé, 

sobrecarregado pelas aflições do dia a dia, mas carregado de esperança em 

Deus, a mais perfeita certeza de que “não estamos sós” diante das 

peripécias do mundo passageiro que, vez por outra, se insinua à nossa 

acanhada resistência moral. Porém, imbuído de amor à causa sagrada da 

Mediunidade com Allan Kardec, temos procurado vencer as agruras da 

nossa própria personalidade imperfeita na conquista de um mundo intimo 

mais harmonioso, e de uma vida exterior mais condizente com a proposta 

preciosa de Nosso Senhor Jesus Cristo, no: “Amai bastante para serdes 

amados”. 
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Santa Clara de Assis 

A alegria de servir e a alegria de amar, não prescindem da extrema 

felicidade de sermos gentis. 

A modéstia, sem dúvida, é um talento precioso do caráter humano... 

Mas não nos esqueçamos de que a graça e a ternura nas almas 

verdadeiramente delicadas, forjadas nas belas expressões do acato, 

da gentileza e da afeição, com toda a certeza de nossa alma, 

sempre sequiosa pelo amor de Deus, são como um verdadeiro ósculo 

de Cristo na intimidade do nosso próprio coração. 

Não hesitemos em momento algum, rechaçar para longe de nós a 

lepra da lisonja, no entanto, em nome do Amor e do Carinho 

verdadeiros, não obstemos no coração do amigo ou da amiga, a 

oferta de ternura e compreensão que, por ventura, venham a 

consagrar aos nossos Espíritos havidos de esperança e fé. 

Espírito Santa Clara de Assis 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

Salvador/BA, 12 de novembro de 2013 
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Paulo de Tarso em Atenas 

À frente do claustro aconchegante da dor e do 

sofrimento, impera para todos os seres da criação a 

bendita misericórdia de Deus, a se manifestar na Sua 

Justiça Perfeita. Porém, adocicada a cada momento, 

no longo transcurso da evolução, nas diretrizes 

sagradas do Amor Puro e da Pura Compreensão, a 

cerca das nossas próprias imperfeições como 

criaturas em elevação constante para a Imortalidade 

Sublime! 

Espírito André Luiz 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

Salvador/BA, 11 de novembro de 2013 
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Relembrar é a Solução 
Afirmam os cientistas do mundo, que aquelas pessoas que 

costumam “lembrar” de fatos e ocorrências felizes, passadas ou 

do dia a dia, tem menos possibilidades de contrair tristeza, 

atualmente classificada pelos agentes da Medicina material 

como depressão, a doença arrasadora do Novo Século. 

Felicidade ou tristeza, pois, são dois vetores da complexa 

psicologia humana, que cada um de nós poderá pender, para um 

lado ou para o outro, segundo as nossas disposições 

sentimentais, mediante tenhamos levado, até agora, uma 

existência vivida segundo o modelo máximo de Amor em Jesus 

Cristo, ou segundo as manifestações paupérrimas de afeto e 

solidariedade com as quais temos legado fartamente aos nossos 

demais irmãos de caminhada, todos filhos de um mesmo Pai, O 

Criador Supremo da Vida na Terra e de todo o Universo 

Ilimitado.  

Bezerra de Menezes (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 21 de novembro de 2014) 

   Nota do médium: A Mensageira Divina, Maria, Mãe de Jesus, que, sorridente, e 

pessoalmente, nos induziu a montar (visualmente) a mensagem do Dr. Bezerra de 

Menezes, já que pela própria emoção ele se absteve de fazer maiores comentários. 
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VIVALDO, FRANCISCA E JOANE: 

UM ENCONTRO DE AMOR NO TEMPO! 

 

 

Reencarnação de Joane Amorim R. de Santana 

 
Margarida da França (1254-1272) 

(Fonte: Wikipédia. Acessado na Internet em 11/10/2013). 

    

   Nota do médium Vivaldo P. S. Filho, em 11 de outubro de 2013, 

sob a orientação das Entidades Espirituais André Luiz, Dr. Canuto de 

Abreu e Dr. Hernani G. Andrade:  

   Ao tempo da princesa Margarida da França, Joane Amorim R. de 

Santana, desencarnou aos 18 anos de idade. Vale notar que a minha 

mentora Elisabeth d´Espérance desencarnou em 1918... Que, para o 

ano de 2018, a querida benfeitora, segundo ela mesma, me reserva 

uma “Revelação Inédita”... Que com a idade de 18 anos, nesta atual 

reencarnação, Joane ficará maior de idade e, segundo ela havia me 

prometido, voltaria a morar comigo (sem que isso seja uma 

obrigação formal e necessária, que ela tenha de realizar. Fica apenas 

o registro de tal passagem, apenas para efeito de análise e estudo 
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histórico de nossa situação atual!... Não é de nosso interesse que ela 

deixe o acolhimento da presença materna.), já que havia sido 

proibida de me ver, pela própria mãezinha, minha ex-esposa... Que 

ela se separou de mim aos 16 anos, e somando 1 + 6, são 7 (o mês 

de meu nascimento: Julho)... com mais 2 anos, acrescentando aos 18 

de sua idade (2 + 18), quando deverá voltar aos meus braços, caso 

não resolvamos esse problema familiar agora, resulta no número 20 

(duas vezes o dia do meu aniversário: 10). O ano seria 2014, ou 

seja, 10 + 10 + 7 + 7 (duas vezes o dia e duas vezes o mês de meu 

aniversário). O ano de meu nascimento é 1964, ou seja: 10 e 10 

(duas vezes o dia do meu aniversário, que seria EU + JOANE). 

   Vale anotar que Joane, na atual encarnação, nasceu em 

22/04/1996.       

   Vejamos então: 

 

- 22 é duas vezes o dia (2) do nascimento de Chico Xavier (um de 

meus diretores espirituais). Ou 4 (2 + 2). 

 

- 04 é o mês de nascimento de Chico Xavier e da própria Joane, 

nesta encarnação. E ainda o dia do aniversário de nascimento de sua 

mãe Francisca. 

 

- 1996 é exatamente o ano em que deu início a minha faculdade 

mediúnica, como registrado na obra psicografada por mim 

“Mediunidade em Dois Mundos”, pelos Espíritos Elisabeth 

d´Espérance, Francisco Xavier e Adolfo Bezerra de Menezes. 

    

   Outra informação, digna de nota especial, é o fato de neste ano de 

2013, quando estamos a receber do Mundo Maior tais revelações 

reencarnatórias, de nosso pequeno grupo familiar, Joane completou 

17 anos de idade e eu, por minha vez, completei 17 anos de 

mandato mediúnico, em serviço constante. Que equivale dizer: 10 e 

7 (e 10/07 são exatamente o dia e mês de meu nascimento, no ano 

de 1964). Dois “números” muito importantes na magística da 

Umbanda, e de toda a Vida Espiritual. 

   Abriremos um parêntese, para tentarmos decifrar, o real valor 

mágico, de essência transcendental, de tais números, já que 

acreditamos estar, de alguma maneira, incentivando aos que venham 
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tomar conhecimentos destes fatos aqui apresentados, sob o 

beneplácito das Entidades Superiores, no interesse único de trazer ao 

mundo corporal, algo do maravilhoso aspecto da Organização 

Reencarnátória, não somente do grupo familiar em questão, como de 

toda a plêiade de Agentes Espirituais da Vida Mais Alta, que tem suas 

programações de vivencia sob o solo da Terra, pelo menos, 

orientadas com todo o cuidado e a precisão perfeita, de acordo o 

quadro cármico de cada individualidade espiritual. 

   Vejamos que, segundo o pesquisador e médium Roger Feraudy, na 

sua obra “Umbanda, Essa Desconhecida”, capítulo 21, Gongá: suas 

origens e finalidades, Editora do Conhecimento: “Os números 1,3,7 e 

10 são importantíssimos, quer dentro da cabala arcaica, quer no 

magismo primitivo. Eram também os números mais sagrados no 

ritual da Aumpram”. E mais a frente, no mesmo capítulo, acrescenta: 

“O número sete (7) até exotericamente é reconhecido como um 

número sagrado: sete dias da criação, sete cores básicas do espectro, 

sete notas musicais, sete dias da semana, etc.”. E continua neste 

mesmo capítulo: “O sete é o número da expressão, razão de ser da 

manifestação, pois a pura ideação cósmica é expressada por esse 

número: sete Prajâpatis, sete Purushás ou Orishás, sete deuses 

misteriosos, sete Sephiroths ou sete logos ou Logoi. Na milenar 

Aumpram, o sete simbolizava o microcosmo e o macrocosmo”. 

   Em relação ao número dez (10), continua Roger Feraudy com o seu 

estudo precioso: “era o número sagrado da Aumpram, ou melhor, 

representava a própria palavra. Nós já vimos que todos os Orishás, 

Guias e Protetores se reduzem a esse número dez, símbolo de Deus 

na Natureza e a Natureza em Deus”. 

   Outra fonte de pesquisa, para todos aqueles que se dedicarem ao 

estudo acurado e sério da Ciência dos Números, a Numerologia, 

podemos citar a obra “OS SIGNOS, SEGUNDO OS EVANGÉLHOS – 

A ESPIRITUALIDADE DO ZODÍACO”, Editora Giostri, São Paulo, 2012, 

de autoria do pesquisador Benedito Paccanaro, quando no capítulo 34 

(na soma é igual a 7. Muito curioso isso, não acham?), Os Apóstolos 

e a mística do número 12, nos leciona: “A imagem de Cristo, com 

seus doze apóstolos, têm relação com a iniciação solar. Em tempos 

mais antigos, a iniciação era de caráter lunar. João Batista possuía 28 

seguidores (o número de dias do ciclo lunar. Com relação a são João 

Batista, a principal mesquita da capital síria, Umayyad abriga a 
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suposta cabeça do homem que batizou Jesus Cristo. Em Cristo, seus 

dose raios representam os 12 apóstolos”. E mais a frente, adiciona: 

“Nos mistérios antigos, o número 12 representava uma somatória de 

forças especiais e símbolo da ordem cósmica.. Dessa forma se explica 

o porquê de 12 signos zodiacais”... 

   E apenas, lembramos que a nossa faculdade psicográfica se iniciou 

também no ano de 2012, exatamente quando me separei de 

Francisca e Joane, por problemas de ordem conjugal. Algo que, 

infelizmente, não fomos capazes de evitar. 

   Mas para que possamos refletir melhor, vejamos o que pinçamos 

de nosso livro mediúnico, ainda inédito, “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS 

– A Revelação do Amor”, quando podemos nos instruir pela palavra 

de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, em “O 

CONSOLADOR” (Editora da Federação Espírita Brasileira), pergunta 

140, 141 e, em particular a 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” (grifo meu), 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 (grifo 

meu), sendo justo, nesse particular, copiarmos a antiga observação 

do Cristo sobre o sábado, esclarecendo que os números foram feitos 

para os homens, porem, os homens não foram criados para os 

números”.    

   Explica-nos agora, o Amigo Espiritual André Luiz:  

 

   - “Portanto, vemos, quase que abismados, como se dedicaram os 

Engenheiros Siderais para compor o quadro reencarnatório não 

somente do querido rei São Luis IX de França, na personalidade de 

agora como Vivaldo P. S. Filho, como as duas outras irmãs nossas, 

Maria Francisca (Margarida de Provença) e Joane Amorim (Margarida 

da França), a compartilharem na atualidade, o que acertadamente 

poderíamos chamar de “A Caravana Real”. Esculpindo para nós, 

exatamente o que nos leciona o querido Emmanuel, de que por 

enquanto, e talvez por muitos milênios afora, haveremos de 

necessitar da mecânica dos números, com suas vibrações 
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naturais, para que no futuro, mesmo que ainda incerto para a 

grande maioria, tenhamos definitivamente santificado os nossos 

corações para o Pai.  

   Temos consciência de que muitos companheiros, pouco instruídos 

nos assuntos que se referem à Vida Espírita, nas Dimensões mais 

altas do Plano Invisível, haverão de se colocarem contra a nossa 

singela manifestação de carinho a cerca de nossos três importantes 

“Caravaneiros”, por este motivo, caso algum dia este humilde esboço 

de nossas atividades em torno da reencarnação programada dos 

amigos em questão, venha a se tornar público, recomendamos 

respeitosamente se reportarem, pelo menos, à obra do eminente 

Reverendo G. Vale Owen, “A VIDA ALÉM DO VÉU” (Editora Federação 

Espírita Brasileira) quando, pelas mãos dos seus Guias, pode traçar 

psicograficamente algo da Realeza nos Mundos Espirituais Superiores. 

Muito embora, nunca será demais recordarmos, para efeito de 

síntese, da magnífica mensagem ‘Uma Realeza Terrestre’, inserida 

na obra de Allan Kardec, ‘O Evangelho Segundo o Espiritismo’”. 

 

   (Joane Amorim R. De Santana) Margarida da 

França (¤ 1254 — † setembro de 1272), filha de São Luís, rei da 

França e de Margarida de Provença. 

  Casa-se, em fevereiro de 1271, com João I, o Vitorioso (¤ 1253 — 

† 1294), duque de Brabante e de Limburgo. Morre de parto em 1272, 

dando à luz um filho que não veio a sobreviver. (Extraído do 

Wikipédia). 

* * * 

   Observemos, como estão traçadas as datas de Margarida de França 

(Joane Amorim), em relação aos dados encontrados nas respectivas 

datas de nosso grupo familiar atual: 

   O ano de 1271, citado acima: 

- 12 (ano das ocorrencias citadas, e ano que iniciei meus trabalhos 

psicograficos, além do ano que nos separamos). 

- 71 (Seria 7 e 1. Novamente o mês (julho) de meu aniversário. O 

numero 1 (um), trata-se do mês (janeiro) em que comemora-se o 

nascimento da rainha Santa Isabel de Aragão (nossa Mentora 
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Margarida_de_Proven%C3%A7a
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Espiritual). E se invertessemos os 2 numeros, teriamos 17 (ou seja: 

10 e 7, dia e mes de meu aniversário). 

   Quanto ao cálculo das demais datas, deixaremos por conta do 

estudioso interessado no assunto. Provavelmente, ficará surpreso 

com os resultados!... 

   O Seu Guia Espiritual: Na atual reencarnação, Joane Amorim 

tem como o seu Espírito Tutelar, a venerável Entidade Espiritual 

Joana de Cusa (conhecida entre os Cristãos, pela sua vivencia 

pessoal junto a Jesus e Maria de Nazaré, e uma das mulheres 

mencionadas no Evangelho a ter acompanhado Nossa Senhora Mãe 

Santíssima, durante a crucificação do se filho amado. Atualmente, 

ficou conhecida com o pseudônimo de Joana de Angelis, por seu 

trabalho junto ao médium e tribuno baiano, Divaldo P. Franco), não 

somente Diretora responsável pelos seus futuros trabalhos na esfera 

da Mediunidade Espírita, caso venha a empreender 

espontaneamente as suas obrigações espirituais, de acordo o 

contrato firmado no Mundo Maior, antes da atual reencarnação, como 

também lhe facultará por toda a vida na Terra, uma proteção 

carinhosa e especial, segundo solicitação pessoal do próprio Senhor 

Jesus Cristo, quando em um encontro nas Esferas da Luz, recebeu 

esta incumbencia, sob o olhar caricioso e magnanimo do Mestre e 

Salvador, a lhe tocar as próprias mãos generosas, com a ternura de 

seu Divino Amor. A Mensageira das Altas Esferas, Joana de Cusa, se 

colocou de joelhos e extremamente comovida pela visão 

deslumbrande do Messias, que por Sua vez, ao nosso olhar 

(clarividente) surpreso e reverente, se apresentou numa túnica 

vermelha de tonalidade vibrante e sem comparação em nossa 

insignificante linguagem humana, como se tivesse sido esculpida 

pelas mãos do proprio Criador. Chegamos, inclusive, por exclusiva 

magnanimidade de Sua incomparável delicadesa, em aproveitar o 

momento para algo nos instruir à propria desvalia e ignorancia, a Lhe 

perceber as “carnes” sublimes, numa contextura tão real quanto o 

mais formoso e delicado “seio maternal”... Não saberiamos, com toda 

a sinceridade de nossa alma repleta de amor por Jesus, como 

“caracterizar” as substancias espirituais do seu corpo divino. Tudo 

muito simples, mas de uma beleza incomparável. Chegamos, 

inclusive, a perceber que o Doce Rabi, parecia desejar que lhe 

tocassemos as vestes e o proprio corpo sublime, que ele mesmo fazia 
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com que chegassem a nossa percepçao mediúnica, de condição 

extremamente insignificante diante do que nos permitia visualizar, 

sentir e reter, a nos induzir maravilhado pela visão daquele 

momento, Lhe observassemos em detalhes minuciosos, mesmo que 

fosse por alguns poucos momentos. Ainda nos mostrando, que a sua 

Personalidade Sublime é atemporal, numa interação perfeita entre 

Ele mesmo, numa “imagem” que supostamente estaria gravada no 

eter passado,  e a nossa personalidade insignificante, que estaria 

agora no presente. 

   Encontro este, entre Joana de Cusa e o Messias de Nazaré, que 

pude observar, pela nossa clarividencia mediúnica, no dia 11 de 

outubro de 2013, às 11hs38min, sob os cuidados magneticos e 

psicomotores de nossa benfeitora Santa Isabel de Aragão, conhecida 

na Doutrina Espírita pelo pseudônimo de “Veneranda”, a Ministra da 

Cidade ‘Nosso Lar’, como já é de conhecimento público por revelação 

do médium mineiro Francisco C. Xavier, quando ainda encarnado 

entre nós. 

 

 

Margarida de Provença (1221-1295) 

(Fonte: Wikipédia. Acessado na Internet em 11/10/2013). 

 

   Nota do médium Vivaldo P. S. Filho em 11 de outubro de 2013, 

sob a orientação das Entidades Espirituais André Luiz, Dr. Canuto de 

Abreu e Dr. Hernani G. Andrade:  

   Poderíamos afirmar, com segurança, que Francisca teve a sua 

reencarnação atual programada pela Espiritualidade Maior, no 

interesse não somente de ela realizar o seu crescimento espiritual 

pelo mandato de amor a Jesus Cristo, na Mediunidade Espírita, como 

ainda teve como principal objetivo o nosso reencontro matrimonial, 

de almas amigas que, à margem das imensas dificuldades pessoais, 

buscam-se no tempo e no espaço para crescerem juntas para Deus. 

   Para começarmos as nossas humildes análises, a cerca de sua atual 

reencarnação, podemos levantar a proposta de que ela teve o seu 

próprio nome cunhado, a partir da generosa “coincidência” de se 

chamar FRANCISCA (tal qual o primeiro nome de Francisco C. Xavier 

e o de Francisco de Assis, ambas as personagens são o mesmo 
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Espírito de Allan Kardec, pedagogo francês que, por sinal, fora 

também a Pedagogia o instituto de instrução superior, acadêmico, 

escolhido por Francisca para a sua graduação em nível educacional 

superior, nesta atual reencarnação. 

    

   Francisca nasceu em 04/10/1961, ou seja: 

 

- 04 é o mês (abril) de nascimento de Chico Xavier. 

 

- 10 é o mês (outubro) de nascimento de Allan Kardec. Sem 

contarmos que, Francisca aniversaria no dia 4 e Kardec no dia 3 (de 

outubro). Então, teremos novamente 4 dela com mais 3 de Allan 

Kadec, quando teremos mais uma vez o número 7. Ou seja, o mês 

do aniversário de Vivaldo. 

 

- 1961, seriam os números 1+ 9 = 10 (dia do meu aniversário) e 

mais os números 6 + 1 = 7 (o mês do meu aniversário).  

    

   E se fizermos uma ligeira conta, na data do casamento de 

Margarida de Provença (Francisca) com o Rei São Luis IX 

(Vivaldo Filho), no ano de 1234, chegaremos ao seguinte calculo: 

 

- 12 é o ano em que nos separamos, nessa atual reencarnação e 

quando deu inicio aos meus trabalhos na psicografia. Que resultou, 

num período após 12 meses, em meados de 2013, de trabalhos 

mediúnicos ininterruptos, na produção de 9 livros dos Bons Espíritos 

por nosso intermédio. Dando um total de 10 livros produzidos em 17 

anos de mediunidade ativa (novamente: 10 e 7). 

 

- 34, seriam 3 + 4 (que resulta no número 7: o mês do nascimento 

de Vivaldo Filho, pai espiritual de Joane, ou seja, filha de Francisca 

nesta atual encarnação). 

 

   Vejamos que, as ocorrências numéricas de datas e 

acontecimentos históricos do passado, nos levam a crer que os 

Amigos Espirituais, além de traçarem o nosso próprio esquema 

reencarnatório, por uma matemática que ainda estamos muito longe 

de compreender em seus detalhes mais íntimos, procuraram 
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fielmente nos assegurar, pelo menos ao nosso próprio grupo familiar, 

de que nas ocorrências da Vida Imperecível, mesmo sobre o solo da 

Terra, “não existe acaso”, aliás, como já nos deixara bastante claro o 

Espírito de André Luiz, pela lavra mediúnica de Chico Xavier: “O 

acaso não consta dos desígnios superiores”. 

 

Reencarnação de Maria F. L. De Amorim 

Margarida de Provença 
Margarida de Provença foi a rainha consorte de São Luís de França, de 1234 até 

a morte do seu esposo em 1270. Através da sua diplomacia, foi negociado o 
resgate do monarca francês na Sétima Cruzada. (Fonte: Wikipédia). 

 

Rainha Margarida de Provença (quando em idade madura) 

    

   (Brignoles, Primavera,1221 — Paris, 20/12/1295) foi a rainha 

consorte do Rei São Luís IX de França, de 1234 até a morte do seu 

esposo em 1270. Através da sua diplomacia foi negociado 

o resgate do monarca francês na Sétima Cruzada. 
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Rainha Margarida de Provença (quando em idade jovem)  

- Desenhada por Vernier, gravada por Lemaitre. (1845) 

    

 

Francisca, Vivado e Joane  
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   Infância 

   Margarida era a filha mais velha de Beatriz de Saboia e Raimundo 

Berenguer V da Provença, conde da Provença e de Forcalquier.  

   Terá provavelmente nascido nas margens do lago Brignoles, na 

Provença. 

   Cresceu no condado do pai. A marcada presença 

dos trovadores e poetas do sul da França, ajudava a criar um 

ambiente que a marcou. Bastante ligada à sua terra natal, apesar de 

somente ter voltado a ela duas vezes após o seu casamento, sempre 

teve uma forte ligação com o local. 

   Os seus pais certificaram-se de que as suas quatro filhas 

recebessem uma educação abrangente e religiosa  católica. Através 

da troca de cartas com sua irmã Leonor, fica também claro que 

Margarida dominava o latim. Foi também considerada, com suas 

quatro irmãs, uma das mulheres mais belas de seu tempo.  

(Fonte: Wikipédia) 

 

* * * 

   Vejamos que com a rainha Margarida de Provença (Francisca 

Amorim), a situação não difere da de Joane. Só como exemplo, 

vejamos as duas datas marcantes, seja, a do seu casamento com o 

rei Luis IX de França (ano de 1234 até 1270, quando ele vem a 

desencarnar): 

 

- 1234: Seriam os mesmos 12 já mencionados anteriormente. E logo 

a seguir, teríamos os números 3 + 4 = 7 (mês do nascimento de 

Vivaldo Filho). 

- 1270: Seriam os mesmo 12 já mencionados anteriormente. E logo a 

seguir, teríamos os 70, que equivaleria a 7 10 vezes. Ou então 10 7 

vezes. 

   E para que não pairem dúvidas em relação a ligação da antiga 

personagem Margarida de Provença (Maria Francisca) com os 

companheiros de agora, vejamos que ela desencarnou com a idade 

de 74 anos. Assim, teremos novamente o número 7 (mês do 

nascimento de Vivaldo) + o número 4 (quando teremos aqui não 

somente o mês do nascimento de sua filhinha atual, Joane, a 

reencarnação da filhinha de outrora, Margarida de França, como 
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ainda o dia de seu próprio aniversário na atual encarnação, 

como Francisca). 

   Mais a frente, teremos uma nova soma: 7 + 4 = 11. Que muitos, 

infelizmente, aproveitarão para afirmar que em “nada tem haver” 

com os históricos reencarnacionistas dos nossos três amigos. Porém, 

vejamos que agora temos 2 números 1, que segundo a obra, já 

citada, do conhecido autor e médium espiritualista Roger Feraudy, 

“Umabanda, Essa Desconhecida”, significa (1) “Deus na Natureza”. A 

Unidade Perfeita, na numerologia sagrada dos Orixás. 

   E só para arrematarmos, podemos ver que o resultado da soma 

desses 2 números 1 (ou seja, o 11), teremos o número final 2: o dia 

de nascimento de Chico Xavier. Que, como já mencionamos 

anteriormente, trata-se de uma das Entidades Espirituais Diretora do 

querido médium Vivaldo, e a reencarnação do próprio Allan Kardec, 

que também aniversaria no mesmo mês de Francisca (10 – 

outubro), sendo que um no dia 3 e a outra no dia 4 (3 + 4 = 7. Que 

somados, teremos novamente o mês do aniversário de Vivaldo).    

   Os cálculos não nos deixam mentir. A Ciência da Matemática, por si 

só fala por nós. 

* * * 

   Cruzada e influência no reino:  

   Devido a uma promessa que fizera no ano de 1248, quando fora 

abatido por uma séria doença, Luís IX organizou uma cruzada, tendo 

sido acompanhado por Margarida. Após uma parada em Chipre, o 

casal real chegou ao Egito em 1249. Depois da conquista de Damieta, 

Luís transferiu o controlo da cidade para esposa, para poder apertar 

o cerco contra Cairo em Novembro.  No dia seguinte ao do 

nascimento de seu filho, ofereceu Damieta em troca dos cruzados 

mantidos reféns.  

   O plano foi bem sucedido. Com o pagamento de 400.000 libras e a 

devolução desta cidade em 6 de Maio, Margarida salvou a vida do seu 

marido e de outros cavaleiros, entregues sãos e salvos. Durante a 

sua vida, Margarida promoveu inúmeros artistas e poetas. O palácio 

de la Cité tornou-se, sob a sua influência, no principal local de 

encontro dos mais famosos intelectuais e poetas de seu tempo. 

Homens como Tomás de Aquino foram convidados para a mesa real e 

contribuíram para que a corte francesa fosse considerada a mais 

proeminente da Europa em termos culturais.  

   Ela faleceu a 20 de Dezembro de 1295. Apesar de ter presenciado o 

início do processo de beatificação do seu esposo, São Luís Foi 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1248
http://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cruzada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chipre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Egito
http://pt.wikipedia.org/wiki/1249
http://pt.wikipedia.org/wiki/Damieta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cerco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cairo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Libra_(moeda)
http://pt.wikipedia.org/wiki/6_de_Maio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Artista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Poeta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1s_de_Aquino
http://pt.wikipedia.org/wiki/Corte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_Dezembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1295
http://pt.wikipedia.org/wiki/Beatifica%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_IX_de_Fran%C3%A7a
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canonizado pelo papa Bonifácio VIII somente dois anos após a morte 

da esposa. O seu corpo, precedido e seguido por pobres que a 

chamavam de mãe3 , foi enterrado ao lado do esposo em Saint-

Denis. (Fonte: Wikipédia). 

    Nota adicional: Observemos atentamente a data do falecimento 

da rainha Margarida de Provença: 20/12/1295.  

   Seria o mesmo que: 

- 20: 10 + 10 (duas vezes o dia do nascimento de Vivaldo) 

- 12 (o ano em que eles se separaram na atual reencarnação. E o 

ano que se inicia o mandato psicográfico de Vivaldo). 

- 12: novamente o mesmo número acima. 

- 95: 9 + 5 = 14 (que seria 10 e 4, ou seja, o dia do aniversário de 

Vivaldo + o mês de nascimento de sua filha Joane. E ainda: Se o 

dividirmos em 7 e 7, ou seja, em duas vezes, teremos novamente o 

mês de nascimento de Vivaldo). E ainda o dia (4) do próprio 

nascimento (aniversário) de Francisca na atual reencarnação.  

   E no final das contas, com a somatória de 1 + 4, teremos como 

resultante o número 5 (maio: “Mês das Mães”). Que apenas “à 

primeira vista”, nada tem haver com qualquer um dos nossos três 

amigos. No entanto, para uma apreciação mais justa, 

recomendaremos, aos irmãos estudiosos da Doutrina Espírita, a obra 

mediúnica “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – A Revelação do Amor”, em 

sua parte final, também por trabalho psicográfico de Vivaldo, quando, 

então, todos nós poderemos compreender, com maior precisão, o 

significado da “Maternidade: Reprodução Humana e Espiritual”, 

no conjunto das faculdades mediúnicas do querido rei São Luis IX de 

França, agora reencarnado.  

   Valendo lembrar que, à época da transmissão deste especifico 

trabalho mediúnico, o caro medianeiro nada sabia ainda sobre estas 

ocorrências reencarnatórias em seu quadro de vidas sucessivas.  

   Vejamos quanta maravilha, novamente?!  

   O Deus de Bondade se manifesta por nós, através de múltiplas 

maneiras, seja no canto de um pardal, pelas correntezas de um rio 

caudaloso ou, mesmo, por entre as imensidões do Cosmo Infinito, 

com sua perfeita cadeia de constelações, asteróides, buracos negros 

e outros tantos universos de mundos “aparentemente” inabitados, 

com a Perfeita Matemática do Seu Perfeito Amor. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Canoniza%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Papa_Bonif%C3%A1cio_VIII
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pobreza
http://pt.wikipedia.org/wiki/Margarida_de_Proven%C3%A7a#cite_note-3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Saint-Denis_(Fran%C3%A7a)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Saint-Denis_(Fran%C3%A7a)
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O PARDAL NA SIMBOLOGIA BÍBLICA 

 

 

 

“Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde crie 

os seus filhotes, junto aos teus altares, ó Senhor dos exércitos, Rei 

meu e Deus meu”. 

Salmos 84:3 

 

 

Simbolismo cristão 
   Segundo o site  Dream-God-Web, pardais são um símbolo do cristianismo, 
que representa o cuidado de Deus para com a menor das criaturas. Na Bíblia, 
os pardais foram freqüentemente citados como uma oferta feita por uma 
pessoa humilde. Aves como pardais, águias e pombos eram símbolos da 
presença de Deus. Hinos cristãos, como "His Eye Is on the Sparrow", também 
usam a imagem do pardal para denotar a importância de todas as criaturas aos 
olhos de Deus. 

 

http://www.dicionarioweb.com.br/biblia/salmos/84
http://www.ehow.com.br/significado-pardal-sobre_7433/
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Reencarnação de Vivaldo P. S. Filho 

 

Rei São Luís IX de França 
 

 
 

Imagem de Rei Luis IX (quando jovem). Delicado, louro e de olhos azuis, 

Luís atingiu a maioridade a 25 de Abril de 1234. 

    

   Luís IX, rei da França, nasceu no dia 25 de abril de 1215, no 
castelo real de Poissy.  

   Era filho de Luís VIII e de Branca de Castela, ambos piedosos e 
zelosos, que o cercaram de cuidados, especialmente após a morte do 

primogênito.  
   Trataram pessoalmente da sua educação e formação religiosa. 

Foram tão bem sucedidos que Luís IX tornou-se um dos soberanos 
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mais benevolentes da história, um fervoroso cristão e fiel da Igreja.  
    

 
 

Vivaldo Filho (louro) e familiares, quando criança, à esquerda da 

foto. 

AVE SÃO LUIS! O MENSAGEIRO DA “VERDADE” 
 

Mitigando a minha fome de esperança, tal qual o sedento 
em meio ao deserto, a pressagiar os horizontes venturosos 

da definitiva paz, estou eu de volta, das sombras dos 

castelos, tanto quanto das correntes insanas das maldades 
humanas... Quando, do passado sombrio, volto a soletrar 
as letras preciosas do alfabeto de Deus, pela terna alegria 

de dizer a todos, mediante o meu esforço extremo em 
consultar a própria mente, São Luis IX fora o pai generoso 
e amigo dos pobres e dos desvalidos, soldados da inglória 

luta da fome e da peste. 
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Corajoso, destemido, cavalheiro e amigo, soube 
transformar o grande contingente de sofridos, guardas e 

espadins de sua alteza, a majestade real, nas suas 
inesquecíveis amizades do porvir. Ele, o grande Santo de 

França, volta agora para, novamente, enxugar as lagrimas 
dos corações sofridos e amargurados, pela meditação, pelo 

estudo e pela oração. 
 

Dedicamos o nosso amor e a nossa devoção ao Soberano 
Rei, ao rei amigo de todos e grande senhor do “pão”. 

 

O pão da vida. O pão da luta. E o pão do amor. 
 

Ave Cristo! Que Deus seja louvado. 
 

Martin – O carrasco (Espírito) 

 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 01 de novembro de 2013, às 04hs48min) 
 

* * * 
 

   Com a morte prematura do seu pai em 1226, a rainha, sua mãe, 

uma mulher caridosa, de grandes dotes morais, intelectuais e 
espirituais, tutelou o filho, que foi coroado rei Luís IX, pois ele era 

muito novo para dirigir uma Corte sozinho. Tomou as rédeas do 
poder e manteve o filho longe de uma vida de depravação e de 

pecado, tão comum das cortes. Mas Luís, já nessa idade, possuía 
as virtudes que o levaram à santidade - a piedade e a humildade -, e 

que o fizeram o modelo de "rei católico".  

   Em 1235, casou-se com Margarida de Provença, uma jovem 
princesa, que, assim como ele, cultivava grandes virtudes. O marido 

reinou com justiça e solidariedade. Possuía um elevado senso de 
piedade, incomum aos nobres e poderosos de sua época. Tinha 

coração e espírito sempre voltados para as coisas de Deus, lia com 
freqüência a Sagrada Escritura e as obras dos santos Padres e 

aconselhava-as a todos os seus nobres da Corte. Com o auxilio da 
rainha, fundou igrejas, conventos, hospitais, abrigos para os 

pobres, órfãos, velhos e doentes. O casal real teve dez filhos, 
todos educados como eles e por eles. E o resultado dessa firme 

educação cristã, foi reis e rainhas de muitas cortes, que 
governaram com sabedoria, prudência e caridade.  

   Depois de ter adquirido de Balduíno II, imperador de 
Constantinopla, a coroa de espinhos de Cristo, que, segundo a 
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tradição, era a mesma usada na cabeça de Jesus, ele mandou erguer 
uma belíssima igreja para abrigá-la numa redoma de cristal. Trata-se 

da belíssima Sainte-Chapelle, que pode ser visitada em Paris.  

   Acometido de uma grave doença, em 1245 Luís IX quase morreu. 
Então, fez uma promessa: caso sobrevivesse, empreenderia uma 

cruzada contra os turcos muçulmanos que ocupavam a Terra Santa. 
Quando recuperou a saúde, em 1248, apesar das oposições da 

Corte, cumpriu o que havia prometido. Preparou um grande exército 
e, por várias vezes, comandou as cruzadas para a Terra Santa. Mas 

em nenhuma delas teve êxito. Primeiro, foi preso pelos muçulmanos, 
que o mantiveram no cativeiro durante seis anos. Depois, numa 

outra investida, quando se aproximava de Tunis, foi acometido pela 
peste e ali morreu, no dia 25 de agosto de 1270.  

   Os cruzados voltaram para a França trazendo o corpo do rei Luís 
IX, que já tinha fama e odor de santidade. O seu túmulo tornou-se 

um local de intensa peregrinação, onde vários milagres foram 
observados. Assim, em 1297 o papa Bonifácio VIII declarou santo 

Luís IX, rei da França, mantendo o culto já existente no dia de sua 

morte.  
 

(Fonte: http://www.paulinas.org.br/diafeliz/santo.aspx?Dia=25&Mes=8). 

 

 

 
A morte de São Luís 

(Imagem capturada: OFS - ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS) 

    

fonte:%20http://www.paulinas.org.br/diafeliz/santo.aspx?Dia=25&Mes=8
http://pt.wikipedia.org/wiki/Morte
http://www.ciofs.org/
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   Nota Especial: Vejamos, para o assombro de todos, que o nosso 
querido rei Luis IX, desencarnou exatamente com a idade de 55 

anos. Ou seja: 5 + 5 = 10 (o dia do nascimento de Vivaldo, na 

presente reencarnação). E ainda, exatamente a soma do ano de 
nascimento de Vivaldo. 1964: 10 e 10. 

   E não paramos por ai... Vejamos que São Luis IX desencarnou no 
ano de 1270. Voltando a reencarnar, segundo as revelações 

espirituais, em 1964. Ou seja, depois de 694 anos... 
    

   E, se fizermos mais uma pequena conta, teremos: 6 + 9 + 4 = 19. 
    

   E na soma dos números 1 + 9, teremos novamente o resultado 
impressionante do número 10 (o dia do aniversário de nascimento de 

Vivaldo Filho). 
 

   E somente para efeito de registro, aliás, que não poderia faltar em 
nosso estudo, é de que o rei Luis IX de França desencarnou no dia 

25, do mês de agosto. E numa outra rápida soma, teremos mais uma 

vez o número 7 (resultado de 2 + 5). O mês (julho) do nascimento 
de Vivaldo. 

 
   Vejamos ainda que, o rei Luis IX, fora canonizado no ano de 

1297. Assim, poderemos lembrar-nos, mais uma vez, de que o mês 
9 (setembro) representa exatamente o mês de início das atividades 

mediúnicas de Vivaldo, na psicografia, na atual reencarnação, com a 
entrega pela Espiritualidade Maior, em apoximadamente um mês de 

esforço psicográfico, no ano de 2012, da obra “MENSAGENS DE 
ALÉM-TÚMUO”. E o mês 7 (julho), novamente registrado no mapa 

reencarnatório de Luis IX, pelo menos como uma data póstuma 
(1297), porém não menos importante para a sua personalidade 

espiritual, é exatamente o de seu atual nascimento. 
 

   As datas (cruzadas) acima, já seriam, por si só, suficientes 

para que tivéssemos a certeza férrea sobre as ocorrências 
espirituais de cunho reencarcanionista, em torno dele, São 

Luis IX no século XIII, e a sua próxima reencarnação, na 
personalidade de Vivaldo Filho, agora no século XX. 

 
   No entanto, para que não pairem dúvidas quanto à seriedade do 

que está sendo exposto aqui, vejamos agora a data da 
reencarnação, ou seja, do nascimento do rei Luis IX, que 

deixamos para agora, na intenção de assegurar a preciosidade dos 
fatos históricos ora apresentados. 

    
   25/04/1215... 

 
- 25: Somando o 2 + 5, teremos novamente o 7 (mês de nascimento 

de Vivaldo). 
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- 04: Teremos o mês do nascimento de Joane (filha de Vivaldo, a 

antiga personalidade de Margarida de França) e ainda o mês de 

nascimento de Chico Xavier (um dos Guias Espirituais atuais de 
Vivaldo Filho que numa posição invertida, no século XIX, fora o 

pupilo do Espírito São Luis IX quando, na personalidade de Allan 
Kardec, Codificou do Espiritismo). E ainda o dia do aniversário de 

Francisca, no mês 10 (outubro) de 1961. 
 

- 1215: Na soma de 1 + 2 + 1 + 5, teremos o 9, o exato mês de 
setembro, já no ano 2012, quando Vivaldo concluiu o seu primeiro 

trabalho psicográfico: “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, este em 
homenagem a obra de Irmão Jacob/Chico Xavier (FEB): “VOLTEI”. 

Isto, sem que ele sequer soubesse, à época, qualquer uma destas 
ocorrências reencarnatórias, a respeito dele mesmo, de Francisca e 

de sua filha Joane. 
 

   Vejamos, se tudo isto não é verdadeiramente excepcional?! 

    

   Vislumbramos aqui, emocionados e surpresos, os CÓDIGOS 

PERFEITOS DOS “MISTÉRIOS” DE DEUS!... A delinear para cada 

um de nós, duas reencarnações diferentes de um único Espírito. 

    

A Palavra do Benfeitor Canuto de Abreu 
 

   - Outro dado bastante importante apresentado logo acima, quanto 

curioso, para efeito de registro nosso, fora o fato de o primeiro 
trabalho de psicografia, propriamente dito, realizado pelo nosso 

Vivaldo entre junho e setembro de 2012, com a recepção de mais de 
quarenta capítulos assinados, em sua generalidade, por diversas 

Entidades Espirituais que se celebrizaram no mundo material pelos 
seus inolvidáveis trabalhos no âmbito da música brasileira e norte-

americana tanto quanto da Cultura Cinematográfica de Hollywood, 
dentre outros companheiros desencarnados que já são por demais 

conhecidos no seio do Espiritismo, fora desenvolvida inicialmente com 
o pensamento terno de homenagear uma determinada obra literária 

espírita.  
   Esta obra, “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, recepcionada pelo 

nosso médium, de caráter muito especial, fora dedicada, em sua 
primeira página, ou introdução, à obra fantástica “VOLTEI”, do 

Espírito Irmão Jacob, pela lavra mediúnica de Francisco Cândido 

Xavier (da Editora FEB), isto, num momento em que, sequer, o nosso 
médium imaginava qualquer detalhe a cerca desta especifica 

reencarnação, ao tempo das Cruzadas medievais. 
   Aos estudiosos mais atentos, não deverá passar despercebido que 

esta significativa obra da literatura espírita teve seu prefácio assinado 
pelo Irmão Jacó, por Chico Xavier, na data de 19/02/1918. E se 
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acaso, formos, mais uma vez efetuar uma rápida conta matemática, 
obteremos o resultado de... 1939, o mesmo que 10 e 12. Ou seja, 

10: o dia do nascimento de Vivaldo Filho. E novamente o: 12, que 

seria o ano de sua iniciação psicográfica. Observemos que, se 
fizermos mais uma “leve” pirotecnia matemática, encontraremos 

inserido no contexto da preciosa data do “prefácio” de Irmão Jacó: 4 
vezes o número 10 (10 + 10 + 10 + 10).  

   Lembremo-nos apenas de que o mês 4 (abril), tanto representa o 
mês de aniversário de sua filhinha Joane, quanto o de Francisco 

Cândido Xavier, na sua última passagem entre os vivos da Terra. 
   Algo bastante sugestivo, não acham?!... 

   Se bem que, por outros rápidos cálculos, e por um pequeno esforço 
de nossa mente, poderão ser encontradas as mesmas datas 

significativas, e mais marcantes, da trajetória dessas duas almas 
irmãs (rei Luis IX e Margarida de Provença), mas que são os 

mesmos Espíritos que retornam do “passado”, com a proposta 
interessante de entretecer-nos, pela Mediunidade em Nosso Senhor, 

com as imensas alegrias nascidas no conhecimento das Vidas 

Sucessivas, quando muitos haverão de abarcar, de um só lance, o 
quanto ainda temos de crescer, construir e amar, pela sublimação de 

nossas forças morais pelo Evangelho de Jesus Cristo. 
   Para nós, Espíritos fora da matéria mais densa, nada mais vemos 

do que a insofismável realidade das vidas transitórias, programadas, 
com carinho e respeito supremo pelas mãos dos Agentes da Eterna 

Luz. 
   Definitivamente, não teríamos muito mais a acrescentar neste 

maravilhoso estudo em torno dos serviços da Reencarnação da 
Família Real, mais ou menos, já revelado de maneira geral pelo 

querido André Luiz, na obra “Missionários da Luz” (Chico Xavier/FEB), 
quando o querido mensageiro desencarnado pôde nos dar uma pálida 

idéia, pelo menos no âmbito da Medicina e do Magnetismo, de como 
são providenciados, no plano material, os nascimentos programados 

pelo Plano Maior. No entanto, aqui temos algo que vai mais além. 

Pelo menos, sinteticamente, no conjunto de aspectos científicos que 
engloba algumas disciplinas de conteúdo matemático, como a 

Astronomia, a Astrologia científica e a Física Quântica. Todas 
concorrendo para o sucesso do advento da Quarta Revelação Divina, 

como veremos nos textos a frente. 
   Veremos mais a seguir, alguns desses conceitos, apenas no 

interesse de traçarmos para os irmãos do Planeta o quanto as 
matérias da Astrofísica, da Geometria e da Mecânica Ondulatória, 

estão quase que inteiramente integradas no contexto reencarnatório 
dos seres espirituais, estejamos no campo de matéria sensória, nas 

regiões espirituais limítrofes à crosta planetária, ou mesmo, nos 
Mundos Superiores. 

   Observemos ainda que as “Almas gêmeas”, ou seja, aqueles 
Espíritos que se buscam no tempo e no espaço, estejam elas sobre o 

solo físico de um planeta qualquer ou por entre as regiões 
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maravilhosas da Espiritualidade Maior, facultará ao homem 
contemporâneo um maravilhoso exercício de aprendizagem, quando 

pela investigação da própria Ciência material no mundo dos mortais, 

convergirá naturalmente para a solução do seu suposto “enigma”, 
trazendo aos pêndulos eletrônicos da termodinâmica, qual uma 

balança de precisão minuciosa, não só o valor magnético-nutrício 
para a manutenção da saúde emocional dos seres, como também o 

seu peso especifico, por conta da aferição e da confirmação mesma 
das células do RNA, correspondentes ao gene da afetividade 

espiritual. Este por sua vez, conectado em completa intimidade aos 
sistemas de glândulas sudoríparas relacionadas ao controle eficiente 

da temperatura corporal, por conta de uma dinamização do polímero 
esquerdo (na molécula de DNA da medula lombar), causador da 

oxidação nas células do orgasmo (espermatozóides), tanto masculino 
quanto feminino. O que levará, mais cedo ou mais tarde, o homem 

da Terra se convencer de que somos seres bi-volt, seja em relação à 
afetividade emocional, com características psicológicas masculinas e 

femininas, ou seja em relação a nossa capacidade de manifestar os 

hormônios da sexualidade por outros processos, mesmo fisioquímico, 
e ainda biologicamente falando, que não os conhecidos atualmente 

pelos chamados gânglios hormonais das supra-renais. Mesmo porque, 
mais à frente, todos nós veremos assustadiços que a produção dos 

gametas será elaborada por equipamentos da fisiologia humana, que 
não aquelas propriamente do conceito atual de anatomia genital, seja 

ela masculina ou feminina. 
   Tudo leva a crer que dentro em pouco, novas manifestações de 

virilidade, assombrará os seres humanos do Orbe, de forma positiva, 
quando teremos homens e mulheres navegando por manifestações 

do erotismo e da sexualidade sadia, por entre uma nova 
classificação de glândulas sexuais, facultando a partir de então a 

eclosão, em seu próprio psiquismo, do homem-Espiritual, mais 
centrado nas atividades do sentimento nobre e menos ansioso pela 

atividade cansativa das genitálias, esta menos facilitadora dos 

hormônios do crescimento e das glândulas do sistema imunológico do 
que aquelas encontradas nas que são derivadas do sistema de 

glândulas sudoríparas apócrinas, já que estas são baseadas na sede 
dos valores sentimentais do Espírito, enquanto ser Imortal e todo 

emocional.  
   Até que em algum dia, no grande futuro, possamos nos tornar 

seres redimidos, já às portas da Anjelitude plena, com o poder 
mental todo centrado na Mente Superior de Deus. 

   O estudo é fascinante e envolve questões de ética e religião, além 
do chamado “conceito cientifico”, atualmente levado ao extremo não 

somente pelos grandes laboratórios de investigação médica, estes já, 
por demais, corrompidos com o as cifras astronômicas do mercado 

financeiro, cada vez mais em expansão, por acréscimo de doentes e 
doenças, senão, pelos governos do mundo transitório que tem levado 

os sérios investigadores da Ciência a se corromperem, infantilmente, 



      Livro # 6: “SÃO LUIS IX – Vol. 1” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho  
 

 
64 

Ed. e-book: 
2015 

pela alegação de que “tudo vale pelo progresso da Humanidade”, 
como se a saúde humana necessitasse vivamente dos desalmados 

“sacerdotes das cifras”, estes então lhes colocando na condição de 

cobaias desprotegidas, como se a Vontade de Deus não pairasse 
sobre as nossas cabeças mediando, entre nós e eles, a vida interior 

de cada um. 
   E aqui estamos, numa rápida pincelada a tratarmos dos interesses 

da existência sobre a face do Planeta, na intenção sempre amiga de 
fazer o homem refletir e avançar, na conquista dos verdadeiros 

valores da vida imperecível. 
   Mas continuemos com as nossas singelas impressões em torno das 

futuras perspectivas dos homens encarnados no solo Planetário, em 
razão de suas naturezas morfogenéticas na área da sexualidade. 

   O “campo” de estudo é vasto.  
   Mergulhando simbolicamente, na obra preciosa de Emmanuel, 

veremos que em 1940, o querido benfeitor já se preocupava com a 
gradual promoção do sentimento humano para as questões que 

envolvem o amor e o romantismo, obviamente, compreendendo, ele 

e os Agentes da Luz, de que sem uma adaptação gradual por parte 
das mentalidades encarnadas aos conceitos de “interatividade”, 

“universalidade”, “multiplicidade” e, muito particularmente, quanto 
excepcionalmente, o de “transubtancialidade”, como vem sendo 

entendido o corpo humano, na atualidade, pelas correntes científicas 
melhores adaptadas ao conceito de Espiritualidade, ou mesmo, de 

“conectividade”, numa melhor compreensão da imagem 
tetradimensional do Homem-holístico, ou bem, do Ser 

Pluridimensional. 
   Mas vejamos o que nos leciona Emmanuel, em pequeno extrato 

que pinçamos da questão em análise, na obra “O Consolador” 
(Chico Xavier, FEB), no capítulo III, AMOR/UNIÃO, pergunta 323:  

   - P: Será uma verdade a teoria das almas gêmeas? Responde ele: 
“No sagrado mistério da vida, cada coração possui no Infinito a alma 

gêmea da sua, companheira divina para a viagem à gloriosa 

imortalidade... Criadas umas para as outras, as almas gêmeas se 
buscam, sempre que separadas. A união perene é-lhes a aspiração 

suprema e indefinível. Milhares de seres, se transviados no crime ou 
na inconsciência, experimentam a separação das almas que os 

sustentam, como a provação mais ríspida e dolorosa, e, no drama 
das existências mais obscuras, vemos sempre a atração eterna das 

almas que se amam mais intimamente, envolvendo umas para as 
outras, num turbilhão de ansiedades angustiosas, atração que é 

superior a todas as expressões convencionais da vida terrestre”... 
   Por esse ponto de vista, extremamente lúcido do mentor de Chico 

Xavier, quando este primava das mais belas manifestações dos seres 
do Mundo Transcendental, pela elaboração de um conjunto de 

revelações auspiciosas para todo o Plano dos encarnados, e porque 
não dizermos dos desencarnados também, facultando a que todos 

nós meditássemos a cerca de preciosa lição, a do pensamento 
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sublime de não somente sermos seres Viajantes do Tempo, mas que 
somos invariavelmente almas ligadas umas às outras pelos fios 

invisíveis das moléculas, dos átomos, das células e das, ainda 

incompreensíveis, quão maravilhosas, correntes do sentimento. 
   A Reencarnação entre os Espíritos afins será o estudo-chave, 

para o entendimento do homem do futuro. Quando finalmente 
veremos a Ciência Oficial da Terra consagrar, pelas justas 

experimentações de suas ferramentas eletrônicas e mecanizadas, a 
preciosa lição da Divina Parceria, quando Jesus Cristo, o Eterno 

Pacificador dos povos, estava com toda a razão ao afirmar-nos: “Eu 

e o Pai somos Um”. 

 

 

Somos Viajantes da Eterna Luz 
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Que a nossa existência na Terra se transforme num tributo 
de amor eterno ao Criador! 

 

A FORÇA DO AMOR! 

 

Alma perversa! compreendes a força do amor, 

Seja na tua própria loucura, ou na tua imensa dor... 

Mas volve o semblante para as augustas claridades de Deus, 

Compadecendo-te de ti mesmo... 

 

Pelas insanidades perpetradas, 

Diante do Altar do Divino Prazer, 

Quando pelas artimanhas de teu próprio Espírito, 

Escabroso, desvalido e esquálido, 

 

Não enxerga um só passo a frente, 

Do luminoso caminho da Ventura Celestial, 

Atormentado, ainda, pelas intensas chamas da paixão, 

A lhe queimar o coração e rodopiar a cabeça, 

 

Mas se tiveres a força necessária, 

A energia completa, 

E a vestimenta da coragem, 

Nada lhe faltará, no grande amanhã, 

Para que possas compreender, definitivamente... 

 

Que a brasa que queimas no próprio peito, 

Seja ela de dor, amor ou prazer, 

Só será a tua salvação, Oh! homem de Deus, 

Na conquista de um NOVO AMANHECER!... 
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Espírito João de Deus/Vivaldo P. S. Filho (médium)                    
(Salvador/BA, 23 de novembro de 2013) 

“Com A Numerologia”! –  PeloEspírito Veneranda 

      Como não é de nosso interesse o despertar abrupto das 

consciências adormecidas no materialismo puro, ou o 
convencimento simplório dos que ainda não estão preparados para as 

grandes verdades da Vida Imperecível, movimentemos as nossas 
forças para aqueles que realmente estão desejosos de aprender um 

pouco mais com os Amigos Espirituais, a cerca desse tema tão 

sugestivo quanto empolgante que é a Reencarnação, pelo menos aos 
moldes da Ciência Espírita, aqui trazida à baila sob as correntes 

salutares da Numerologia Divina, já contida não apenas nos 
escritos sagrados do Antigo e do Novo Testamento, mas nas 

correntes matemáticas da Física Quântica, como poderá ser 
observado mais a frente pelos modelos equacionais, obtidos a partir 

da generosidade dos próprios Guias Protetores do médium, já que o 
nosso medianeiro, além de ter sido no passado longínquo, antes de 

ter envergado a roupagem transitória do generoso, e temente à 
Deus, rei Luis IX de França, fora também um exímio estudioso das 

letras sagradas dos Profetas Veneráveis, na roupagem de José do 
Egito, pontífice Governador da Palestina ancestral, além de profundo 

conhecedor da Numerologia mágica dos deuses profanos ou 

mitológicos. 

   Tomemos como ponto de partida, a “coincidência” intrigante que a 

nossa Francisca tem como letra inicial de seu terceiro nome (Lima): 

L. E com Vivaldo temos a letra: S. 

   Se unirmos as duas consoantes, teremos então as duas letras 

iniciais de São Luis (S + L). 

   Pois, para que não nos percamos muito em construções metafísicas 
apenas por conhecimento próprio, pedimos aos interessados na 

investigação da verdade, a gentileza de se direcionarem aos 
respeitáveis estudos do companheiro Benedito Paccanaro, autor de 

diversas obras de cunho esotérico e de auto-ajuda, quando em seu 
livro “OS SIGNOS SEGUNDO OS EVANGELHOS” – A 

ESPIRITUALIDADE DO ZODÍACO” (Editora Giostri, 2012), 
convoca-nos a uma reflexão em torno da “Mística do número 33” que, 

aqui em nosso trabalho, pode ser de relevância, já que corresponde a 
letra inicial do 3º. (terceiro) sobrenome, tanto de Vivaldo (S) quanto 

o de Maria Francisca (L). Sendo: 3 de um e 3 do outro, que seria o 

mesmo que 33. Número este mencionado várias vezes nos 

Evangelhos, tanto quanto no livro de Gênesis.     
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   Vejamos, então, o que nos diz o prezado autor, na página “74” 
(Temos aqui, tanto o mês – julho – do nascimento de Vivaldo Filho, 

quanto o mês – abril – de nascimento de Chico Xavier, de nossa irmã 

Joane e, ainda, o dia do nascimento da querida Francisca. Seria esta, 
também, apenas outra “coincidência”?! Continuemos meditando 

nisto!...) da presente obra de alto valor doutrinário para o 
Espiritismo: “Na época do grego Pitágoras, a tradição numerológica 

pregava que o número 33 era o mais elevado de todos os Números 
Mestres... O mais sagrado, o que simbolizava a Verdade Divina... A 

tradição perdurou entre os maçons e outras instituições”. Agora, 
vejamos a seguir algumas preciosas REFERÊNCIAS CONTENDO O 

NÚMERO 33: 

- crucificação de Jesus aos 33 anos de idade. 

- suposta idade do casamento de José com Maria. 

- número de milagres operados por Jesus. 

- nome de Deus é mencionado 33 vezes no livro “Gênesis”.  

- no islamismo, todos os habitantes do paraíso têm 33 anos. 

- o grau 33, na escala de Newton (a água ferve a esse grau nessa 

escala). 

- a coluna vertebral é composta de 33 vértebras. 

- alcance da palavra “grau” em 3 acepções: 1) grau atingido pelos 

maçônicos; 2) grau no aspecto de medida de temperatura (escala de 

Newton); e 3) grau referente a ângulo geométrico. 

- o centro histórico da cidade de Washington (EUA) tem 33 quadras. 

- Cabral tinha 33 anos quando descobriu o Brasil. 

   E, podemos ainda lembrar de que Jesus ressuscitou ao 3º. DIA e 
teve apenas 3 ANOS DE MANDATO MESSIANICO. O que equivale 

ao número 33, se os juntarmos. 

   Vejamos que o estudo elaborado pelo querido companheiro das 
lides esotéricas, com larga bagagem de conhecimento na Astrologia, 

desenvolve um pensamento a partir de preciosas informações 
advindas das fontes sagradas tanto do Antigo quanto do Novo 

Testamento, além de se sustentar por conteúdo de origem histórica 

de outras correntes do pensamento antigo, particularmente da 

Filosofia grego-romana. 

   Para nós, já bastaria os relevantes estudos oriundos dos Arquivos 
Sagrados do Mundo Maior, como aqui estamos tentando passar aos 

amigos encarnados, no entanto, para que os nossos irmãos do Orbe 

terrestre não se sintam demasiadamente desconfortados, mediante 
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uma aceitação imposta exclusivamente pelas vias da Mediunidade, 

fiquemos também com as preciosas lições acima. 

Vivaldo P. S. Filho (médium) – Em novembro de 2013. 

“50 Anos Depois” 

    

   Já transcorridas as primeiras fazes iniciais, para o término da insana 
fase negra da Idade Média, nos primeiros anos do século XIV, voltam 

a se encontrar as personagens do passado glorioso da França, agora 

na sua região setentrional, quando os Espíritos de Margarida de 
Provença e Margarida de França, mãe e filha da realeza francesa, 

puderam se preparar novamente para o que poderia ser objeto de 
atenção dos atuais historiadores aficionados, também, pelos cálculos 

matemáticos precisos da Reencarnação Programada.  

   E dentro deste contexto, será de boa mente que qualquer dos 
sérios estudiosos se reporte aos preciosos apontamentos levados a 

efeito por André Luiz, na inigualável obra do Espiritismo “Missionários 
da Luz”, capítulo 12, à página 143 (seria outra “coincidência”, esta 

significativa numeração na obra de Chico Xavier?!... Já que temos 
aqui 10 X o dia 10, de nascimento de Vivaldo Filho e mais o número 

7 – mês de seu nascimento, quando somamos o 4 + 3. Ou será, em 
realidade, um mecanismo transcendente de alto valor mental, 

hermético, forjado pelos valorosos Geneticistas, Embriólogistas, 
Astrólogos, Matemáticos, Meteorologistas Cósmicos, Numerólogos 

Científicos, além de outros tantos companheiros especialistas que 
compõem os diversos Institutos do “Planejamento de Reencarnações” 

da Vida Maior, segundo mesmo pudemos deduzir das informações 
iniciais, de inquestionável valor científico, do querido mentor André 

Luiz?!...), Preparação de experiências, quando haveremos de 

compreender o porquê da necessidade de nossas pupilas, Francisca e 
Joane, terem sido “jogadas” no turbilhão de conflitos da última era do 

período feudal na Europa do século XIV, já despojadas dos roupões 

suntuosos da nobreza francesa.  

   Apesar dos atritos provenientes da peste negra que se alargava por 

toda a Europa, pudemos ver, finalmente, o fim de uma tormenta que 
perdurou por séculos consecutivos, a malfadada Idade Média (século 

V ao XV), que, apesar de suas relativas colheitas de progresso 
material, cientifico e cultural, teve como principal objetivo manter o 

povo simples e humilde sob o cativeiro das correntes, ou mesmo, dos 
nobres que sem dó e sem piedade espoliavam até a última gota do 

suor sofrido dos trabalhadores e servos, suas vítimas indefesas, 
tivemos no período inicial dos anos 1300 d.C., em Alice de Beauvoir 

(a Joane de agora), o braço firme e acolhedor para a pequena 
camponesa órfã Rute de Lisiex (Francisca), que fora acolhida pelos 
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braços generosos da nobre enfermeira de então, como uma filhinha 
tenra e extremante necessitada de socorro, já que, esta, teve os seus 

genitores mortos pela peste insidiosa que assolava o velho mundo, 

contribuindo mais ainda com as inúmeras tormentas causadas por 
uma existência sombreada pelas constantes selvagerias perpetradas 

por homens rudes e mulheres subservientes, na maioria das vezes 
colocadas à frente de escandalosa servidão e indisfarçável 

prostituição. Aliás, essa era a vida da maioria das mulheres, mesmo 
de crianças e adolescentes, que não tiveram a alegria de nascer num 

lar regido por pai forte e irmãos corajosos. 

    A vida continuava a se desenrolar para ambas, naturalmente 

entrecortadas de dores máximas e alegrias mirradas...  

   Entretanto, não nos atreveremos em continuar com as 

reminiscências do passado, visto que ambas as personagens estão 
encarnadas e, por merecerem o nosso respeito de zelosa mãe e 

incondicional amiga espiritual, não nos colocaremos para elas na 
condição da delatora de suas vidas intimas, pelo menos na extensão 

em que muitos leitores desejariam.  

   Mas, de qualquer modo, chegaremos à data de suas reencarnações, 
50 anos após o desfecho por elas mesmas experiênciado, na era 

Monárquica de França, quando fizermos uma ligação entre a primeira 
letra do 3º. sobrenome de Francisca, “Lima” (de Luis), e para a 

primeira letra do titulo “local” póstumo obtido por Margarida de 
França (duquesa de Limburgo, entre as sugestivas datas de 1288 e 

1294, após o seu desencarne) que seria o mesmo, em algarismo 
romano: 50 para cada uma delas. Ou seja, suas reencarnações foram 

programadas para “em torno”, ou aproximados, de 50 anos após os 
fatos narrados aqui pela precisão de determinados números mágicos, 

num jogo intrincado da Mecânica Transcendental de Deus. 

   Sem que nos desconectemos da preciosa data de falecimento de 
Margarida de França (Joane), em 1271, mais os anos que se 

seguiram até a data póstuma de 1288, acima mencionada, teremos 
novamente os exatos 17 anos. Mais uma vez o dia (10) e o mês 

(07) de nascimento de seu pai Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX), na 

atual reencarnação.  

   Bastemo-nos com isto!... 

   Os dados (datas) acima, nos sugerem que outros esquemas 

pessoais tiveram que ser montados na “Ficha Cármica” da querida 

Joane (Margarida de França).  

   Entretanto, não vamos esquecer de acrescentar, para cada uma 

das datas e acontecimentos futuros, os fenômenos naturais da 
“possibilidade” e/ou da “probabilidade”, já que todo e qualquer 

esquema reencarnatório programado no Mais Além, pelo menos 
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dentro dos quadros naturais de Reencarnação Programada, 
invariavelmente há de se levar em consideração toda uma régia de 

acontecimentos mais ou menos previstos, mesmo aqueles de ordem 

moral, física e espiritual, já que os Ministros da Vida Maior que 
consagram tempo e suor, trabalho e estudo às ocorrências da Vida 

Planetária, sabem muito bem onde “colocar o chapéu”, para melhor 
ou para pior, embora tenham sempre consigo as mais alvissareiras 

esperanças em torno das tarefas empreendidas pelos seus pupilos, 

em vias de nova encarnação.  

   

   Realmente, são narrativas surpreendentes, porém o acerto positivo 
de todos os dados apresentados não nos deixa qualquer margem 

para possíveis especulações desfavoráveis à nossa campanha 
edificante de narrar, pelas portas da Mediunidade esclarecida em 

Allan Kardec e Chico Xavier, como se efetuaram, em parte, as 

reencarnações primorosas de nossos três personagens centrais. 

   Entretanto, será de fundamental importância doutrinária a consulta 

de meus irmãos à obra “COLHEITA DO BEM”, pelo Espírito Neio 
Lúcio, organização de Wanda Amorim Joviano, pela psicografia de 

Chico Xavier (Editora Vinha de Luz, 1ª. Edição, 2010), quando 
encontraremos à página 55, da mensagem datada de 25/05/1949, 

quando o querido Arthur Joviano (Neio Lúcio), em determinado trecho 
de sua carta espiritual articula uma mensagem de conteúdo 

extremamente simbólico para a comunidade de estudantes de 

Espiritualismo, deixando crer nas entrelinhas de que “na escolha de 
determinadas datas” para determinados acontecimentos, há 

sempre, e invariavelmente, um quadro precioso de grandes 
revelações espirituais, cabendo a cada um, em particular, 

formular o seu próprio parecer e o seu próprio entendimento a 

cerca das realidades incontestáveis da Vida de Além-Túmulo.  
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   Mas, vejamos o texto do querido professor desencarnado Arthur 
Joviano, que de maneira muito lúcida nos aponta para uma 

apresentação muito apropriada ao que estamos a lecionar neste 

nosso simplório trabalho sobre Reencarnação Programada, a partir de 
números “chaves” e datas “marcadas”, como se os processos 

palingenésicos levados à efeito na Terra estivessem, quase todos, 
dentro de um Projeto Rigorosamente Traçado em Linhas Matemáticas 

e Aritméticas: 

   - “Relativamente ao novo livro, espero traçar um pequeno trabalho 
nos moldes do: “Alvorada cristã”, considerando as necessidades do 

culto doméstico do Evangelho, em fase de multiplicação no 
Espiritismo brasileiro. Se para tanto merecer o auxílio de Jesus, 

aguardo a possibilidade de iniciá-lo em fins de junho, depois 
do dia 18, quando meu espírito tem compromissos nas 

lembranças de Célia. Como sempre, contarei com o incentivo de 

vocês todos”. (O destaque é nosso). 

   Vejamos que maravilhoso, pois, já nos idos de 1949, o nosso Chico 

Xavier já nos preparava o caminho para o que aqui apresentamos, a 
rigor, como ilustração singela da “Matemática de uma Reencarnação 

Programada” sob os cuidados da Equipe do Espírito de Verdade. 
Dando prosseguimento ao processo natural de Desenvolvimento e 

Divulgação das Verdades Espíritas com Jesus Cristo. 

   Entretanto, sem desejarmos enveredar pelas correntes múltiplas 
das narrativas (aparentemente!) ficcionistas, podemos concluir, 

mesmo que por breve inspiração do “maravilhoso”, asseguramos que 
a maioria (dissemos a maioria!) das histórias fantásticas narradas 

pelas páginas da literatura romancista e mesmo pelos mais 
surpreendentes filmes de ficção científica, patrocinados pelos diversos 

departamentos de Cultura Cinematográfica do Planeta, 
particularmente àqueles oriundos dos poderosos grupos de 

produtores de Hollywood, estão intimamente conectados com as 
verdades transcendentais, apesar de ainda se manifestarem, no 

mundo dos mortais, com uma “certa parcela de limitação”, já que o 

que poderemos encontrar para além dos imensos portais do umbral 
da morte é somente vislumbrado pelo homem carnal, salvo 

raríssimas exceções, como numa densa nuvem de indefinições, 

especulações e/ou imprecisões.  

   E um destes exemplos surpreendentes da força mental do homem 

terreno, em sua capacidade de receber as sugestões da Vida 
Espiritual, vamos encontrar no filme: “Indiana Jones – E a Última 

Cruzada” (Lucas Film LTD/Steven Spielberg), quando na roupagem 
do caçador de aventuras veremos o querido ator Harrison Ford, 

literalmente, cruzar os horizontes preciosos entre a ficção 

hollywoodiana e a verdade transcendental do Mais Além. 
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   Aliás, quem não haverá de se lembrar do estrondoso sucesso 
alcançado, nos anos de 1970, pelo filme/documentário “Eram os 

Deuses Astronautas”?! Se cogitarmos, com verdadeira sinceridade, de 

estudarmos com a atenção precisa os inúmeros relatos da 
Arqueologia do Plano Material, em torno das observações e dos 

estudos realizados a partir de minuciosa empresa investigativa, tanto 
na História oral quanto nos registros tectônicos (das rochas), 

artesanais e ainda, e muito particularmente, nos de origem 
hieroglíficos, não levaremos muito tempo para chegar a uma 

conclusão favorável a cerca da “mística” ou do suposto “imaginário” 
mitológico das crenças e civilizações antigas ou pré-históricas do 

plano de ação dos encarnados. 

   Por outro lado, é óbvio que não temos o interesse afetado de fazer 
valer a nossa palavra pela “imposição”, no entanto fica-nos evidente 

que a Família Real, voltou sim para o convívio do povo espírita do 
século XX e XXI, na roupagem atual de pessoas comuns, simples, 

mas carregadas em sua intimidade de valores nobres e com 
grandes possibilidades de crescimento pessoal. Já que, cada um 

deles, mesmo que vivenciando extrema dificuldade na esfera do 
sentimento e do desejo, do orgulho e da vaidade, sentem na mais 

intima centelha de luz de suas próprias almas a necessidade ardente 
em continuar trabalhando, estudando e construindo uma vida melhor, 

para eles mesmos e para a vida que lhes cerca repleta de 

oportunidades de paz, luta, conhecimento e serviço construtivo. 

   Oremos pelos três amigos, no desejo de que, mesmo já tendo eles 

partido para o Mundo dos Espíritos, quando a clientela espírita estiver 
folheando estes pequenos artigos espirituais, possam levar de todos 

nós, a bagagem do amor e do carinho, da ternura e da lembrança 

generosa de que deixaram para trás uma única fagulha, que seja, de 

seus bons exemplos.  

   Obviamente, nada nos deixa temerários em relação ao que 
expomos, já que por detrás desse controle quase absoluto por parte 

dos Agentes Espirituais que governam os nossos passos antes, 

durante e após a nossa volta ao Plano Espiritual, segue inabalável a 
Lei de Liberdade, para que cada um de nós mesmos não venhamos a 

nos sentir, de maneira constrangedora, as fases mais duras da 
investidura carnal, quando por questões de afinidade poderemos 

escolher o caminho que mais se enquadra ao nosso perfil psicológico 
e temperamental. Muito embora, estejamos certos da garantia plena 

de que tudo o que plantarmos hoje, pelos caminhos difíceis da vida 
humana, haveremos de colher “ao cêntuplo” amanhã. Seja no bem, 

ou seja no mal. E lembremos que a proposta de Deus é sempre de 
crescimento, evolução e educação.  Projetemos o nosso ideal para 

a construção de um mundo melhor.  
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   O quadro apresentado aqui é dos mais acolhedores e dos mais 
estimulantes. Pois, deixa-nos a certeza de que o Poder de Deus unge-

nos as cabeças, traçando para cada um de nós, em particular, a clara 

ciência de que a Vida se desenrola invariavelmente segundo os 
Desígnios Supremos da Criação, apesar de aparentemente 

conduzir-nos por um grande mar de surpresas. 

   Que o Senhor da Vinha nos conceda, a todos, a excelente 

oportunidade de continuar estudando, trabalhando e amando... 

muito especialmente aos mais pobres e os mais necessitados, aos 

mais sofridos e desesperados, tal qual Ele mesmo nos ensinou. 

   Da amiga e sempre serva de todos. 

 

 

Veneranda/Santa Isabel  (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
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(Salvador/BA, novembro de 2013) 

 

“À luz do Eletromagnetismo – A Identidade das Almas” 

    

   Compreendo muito bem o que leva muitos dos estudiosos do 

Espiritismo contemporâneo a acreditarem na força ódica, sem 
cogitarem, entretanto, das forças magnéticas que emanam do próprio 

equipamento mediúnico, ou seja, de que todo sujeito é capaz de não 
só emitir, como manter e produzir, por si mesmo, o que os mais 

doutos em Óptica poderiam chamar de força eletromagnética 

oscilantes em abundancia. 

   Um verdadeiro contra-senso. 

   Muito embora reconheçamos o valor intransferível destes 

companheiros e pensadores, modernos metapsíquistas, aureolados 
da mais compreensível responsabilidade em torno do que possam vir 

a provocarem no meio doutrinário espiritista, temos que alertá-los, 
em tom fraternal, que muito pouco ainda conhecem sobre o tema, 

particularmente no que se refere ao processo de análise e de aferição 
das radiações ultra sofisticadas provenientes dos diversos aparelhos 

hipersensíveis (médiuns) que se encontram no Mundo material, na 
maioria dos casos, comprometidos com o passado delituoso, porém a 

envergarem muitas vezes o terno sentimento do compromisso 
inadiável com o Senhor, de elevarem, com esforços sacrificais, a 

patamares melhores que os de hoje, o sentimento da solidariedade 

entre as Criaturas encarnadas no Planeta Físico. Mesmo porque, 
apesar do grande esforço empreendido por esses leais amigos do 

Cristo, as portas dos centros espíritas, assim como, e muito 
particularmente, as das veneráveis Editoras espíritas, tem sido 

serradas para os seus imperiosos trabalhos espirituais, que lhes 
foram entregue pelos Benfeitores da Vida Maior no afã de congregar 

o maior número possível de mentalidades e corações nos propósitos 
do Codificador Allan Kardec, ou seja, os de enaltecer e glorificar a 

mensagem, quanto à divina figura do Mestre e Salvador, pelo estudo 
sério, positivo e corajoso das Eternas Verdades Espirituais, sem que 

venhamos a manchar com o sangue do egoísmo, da vaidade tola, ou 
então, da louca egolatria pessoal, a proposta preciosa do Espírito de 

Verdade que é, exatamente o de elevarmos as consciências humanas 
para além do Desconhecido, para além do imaginado e para muito 

mais além do supostamente verossímil. 

   A verdade unicamente expressa pelos desejos humanos cairá em 

decorrência de suas próprias bases estruturais... A matéria. 
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   Não fazendo mais sentido, a partir do estudo acurado dos 
fenômenos espirituais de natureza material ou intelectual, o mundo 

dos encarnados haverá também de logo mais desaparecer das 

cogitações primeiras dos seres da Terra carnal. Já que, munido de 
massa cinzenta, haverá de chegar a uma conclusão favorável ao 

maravilhoso jogo de “luzes”, “ondas”, “partículas” e toda uma infinita 
gama de raios super-ultra-curtos, que haverão de provocar 

deslumbramentos cada vez maiores entre os homens de ciência de 
vosso mundo, por força mesmo do movimento contínuo e ininterrupto 

de estruturas hiper-atômicas cada vez menores, cada vez mais 
infinitesimais, cada vez menos acessível ao tato laboratorial dos 

aparelhos ultra sofisticados dos cientistas encarnados, dos homens-

animais. 

   O Plano do Imponderável se fará cada vez mais imponderável. 

Novas descobertas, como novos campos de investigação se 
manifestarão e se multiplicarão a cada passo do estudo e a cada 

passo da análise. 

   As radiações gama se tornarão quase uma “coqueluche” entre os 
estudiosos, já que a partir do conceito quântico primordial de que 

cada Universo vive dentro de seu próprio sistema de “bolhas”, 
poderemos crer que num futuro mais ou menos curto, se os humanos 

mortais assim o desejarem e assim o permitirem, os centros da fala 
(centro laríngeo) do perispírito será um acessório excelente para se 

dar inicio a novas ponderações em torno das controvertidas emissões 

de raios gama.  

   Fazendo-nos recordar, com profunda felicidade, uma inversão 

salutar da proposta Evangélica de que “o que sai da boca não faz 

mal”. Mas sim o que entra... (Mateus: 15:11). 

   Numa forma meio que jocosa, podemos assegurar que o homem da 

Crosta vai nadar para dentro do seu aquário interior. Numa proposta 
amigável com o próprio ego, de ressuscitar de dentro de si mesmo o 

seu lado Luz. 

   Nos Mundos Superiores, apesar de muitos acreditarem que as 
emanações caloríficas, magnéticas, elétricas e radioativas 

provenientes dos incomensuráveis mananciais de força e vitalidade 
da Natureza Astral serem como que absorvidas, unilateralmente, ou 

unicamente, pelas constantes vibrações subordinadas ao controle dos 
rins e dos centros de força do perispírito relacionados a vesícula biliar 

e ao pancreas, posso assegurar aos meus irmãos do solo do planeta 
terrestre que, em verdade, a grande maioria de nós haverá ainda de 

se deleitar com um gole ou outro de “pura luz”, como água 
formosa e cristalina, coagulada a partir dos divinos mananciais de 

vitalidade espiritual em inapreciáveis recintos metálicos (taças – 

copos luminosos, também formados a partir de outras estruturas 
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luminosas de coloração diamantina) da Carpintaria e do Artesanato 
divino, o que virá a se configurar, para o deleite de nossos irmãos do 

mundo material, num deslumbramento maravilhoso do jogo das luzes 

e das cores sublimes das forças transcendentais internas, tanto 
quanto externas ao Espírito Imortal, esteja encarnado ou 

desencarnado. 

  Os diversos tipos de fluídos, que muitos dos médiuns ou sensitivos 

de vosso plano têm podido visualizar e mesmo “apalpar” (como é o 

caso do nosso Mensageiro Encarnado Vivaldo Filho), por entre as 
correntes imensas de partículas fotoelétricas em transito pelas 

radiações do próprio sistema de magnetismo telúrico do Planeta, são 
forças vitais, radiantes, pulsantes que integram e interagem com o 

cosmo maravilhoso do Mundo dos Espíritos que, por condicionamento 
e/ou a educação mental de qualquer sujeito, poderá eles, 

invariavelmente, ser “consumidos” pelos seres encarnados, pela 
aglutinação mesma de suas moléculas super-atômicas, como num 

deleite deslumbrante do “néctar divino” de Deus. A vida dos santos, 
dos anjos e dos serafins, servirá como ponto de referencia para cada 

um de nós como um belo exemplo de como poderemos participar 
desse maravilhoso oceano de claridades sublimes, mesmo estando 

ainda transitando pelo plano dos demônios revestidos de matéria 

animal. 

   A água fluída, distribuída caridosamente durante as reuniões de 

Culto Doméstico Cristão é o mais perfeito exemplo, entre os 
habitantes do Planeta Terra, de como a Medicina Espiritual Avançada 

se circunscreve aos enunciados do Evangelho Vivo, quanto ao “daí 
de graça o que de graça recebeste”, numa parceria estreita e 

profundamente lucrativa entre a Empresa de Deus e a sua clientela 

humana.   

   E a ferramenta inesgotável da Mediunidade, santificada pela sua 

instrumentabilidade fisiológica, será o nosso melhor e mais seguro 
material de investigação e de interação entres essas correntes de 

abençoadas Luzes do Patrimônio Vivo de Deus, apesar de os 

estudiosos mecanicistas do Plano Carnal, muitos deles 
“curiosamente” a envergarem a túnica da Terceira Revelação, em si 

mesmos, numa verdadeira dicotomia entre o bem e o mau (sem 
sabermos ao certo de quem estão à serviço!), agora 

metamorfoseados em modernos metapsiquístas da Eletrônica e da 
Eletrotécnica e se acreditando poderem, infantilmente e 

inadvertidamente, desvincularem o Fenômeno Mediúnico Eletrônico 
do Fenômeno Mediúnico Espiritual e Espontâneo, àquele proveniente 

da vida intima das Criaturas de Deus. 

   Seria até muito interessante, mesmo para nós que transitamos 
pelas correntes de força dinâmica dos Mundos Invisíveis, nos deparar 

com material mecânico ou elétrico completamente desvinculado dos 
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sentidos essencialmente sensoriais, quiçá dos elementos puramente 
espirituais que jaz na intimidade de qualquer onda, corrente, 

vibração, partícula ou, mesmo, de qualquer raio que venha a cair 

inocentemente sobre a cabeça “dura” de algum de nossos 
companheiros de Doutrina Espírita que, ainda, teimam em não aceitar 

a realidade insofismável de que todos os seres orgânicos e 
inorgânicos, tanto quanto qualquer pedaço de mármore ou ferro, ou 

ainda, qualquer percentual de grama ou capim, está invariavelmente 

nutrido por uma alma, uma vida, que seja, embrionária. 

   Mas carregada de vida e interatividade. 

   O Universo como um todo, em qualquer Dimensão que venha a se 
manifestar, está repleto de Vitalidade, Multiplicidade e Mediunidade, 

também. 

 

Pesquisas de TCI – Transcomunicação Instrumental 

   Asseguramos, ainda, que não existe Mediunidade de qualquer 
espécie sem a participação consciente ou inconsciente, mesmo que 

fortuita, do ser Espiritual, na matéria carnal ou fora dela. 

   Deus não teria criado o Espírito Eterno, apenas no interesse de lhe 
fomentar a volúpia doentia de vê-lo em derrocada diante de uma 

máquina estritamente mecanizada, sem um cérebro e sem qualquer 
sentimento. Apesar de lhe assegurar, às prestigiosas investigações da 

Transcomunicação Instrumental, o nosso mais formal carinho e a 
nossa mais formal veneração aos seus postulados santificados de 

eficiência, respeito e veneração ao culto pela Ciência Analítica e 
Experimental, facultando a toda a vida planetária o perfeito 

entrosamento entre as coisas sagradas da Espiritualidade Superior e 

o Mecanismo Fundamental da nossa Vida Mental. 

   Não esqueçamos, porém, de que a máquina veio para o Homem. E 

não o contrário, senão seria subverter a Lei Natural da Criação, 
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quando sabemos que o Pai Celeste nada faz que não seja para o 
desfrute e a alegria de suas Criaturas, forjadas a partir do centro de 

seu próprio coração misericordioso e compassivo, que tem nos 

aturado desde o nascedouro, vendo-nos cair e levantar, porém ainda 
na condição de seres rastejantes que tem buscado mais receber do 

que doar, mais ser amado do que realmente amar, esquecendo-nos 
de que se Deus dá, Ele também espera de nós a partilha dos bens 

que temos desfrutado no decorrer dos milênios, na grande maioria 

das vezes sem qualquer compromisso com a própria consciência. 

   Mas, atendendo às rogativas dos que estão havidos pelos colchões 

aconchegantes de uma Ciência verdadeiramente integrada no 
Evangelho Puro, deixamos a nossa sintética nota matemática, para 

que sirva aos irmãos do solo físico, de alguma maneira, no 
entendimento da interação entre o Corpo Divino e Sublime do Pai e o 

sexto sentido do homem material, como fórmula precursora em torno 
da compreensão pela regência dos corpos sutis do ser espiritual sobre 

as vestimentas animais dos amigos da carne material, quando da 
elaboração dos reagentes promotores da saúde e da paz: 

7x000000014,002017/7 (20) sobre a equação, ou expressão, de 
Lavoisier (nota da Wikipédia: Lei de Lavoisier: m(reagentes) = 

m(produtos)). 

   Meus irmãos! é mais fácil o homem avançar pelas Regiões 
Incomensuráveis do Universo Sideral do que para dentro de si 

mesmo. 

    

Eurípedes Barsanulfo  (Espírito) 

 Vivaldo P. S. Filho (médium) 
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Palutilla Bricci - 1664 

Igreja de São Luís dos Franceses – Roma 
 

“Muito do que atualmente se sabe sobre a vida de São Luís foi o que ficou registrado 
por Jean de Joinville, o seu principal biógrafo com a obra «A Vida de São Luís». Jean 

de Joinville era amigo, confidente e conselheiro do rei, e também foi uma das 
principais testemunhas no processo de canonização em 1297 pelo papa Bonifácio VIII. 
Duas outras biografias importantes foram escritas pelo confessor do rei, Godofredo de 

Beaulieu, e pelo seu capelão, Guilherme de Chartres, Grão-Mestre da Ordem dos 

http://1.bp.blogspot.com/-S7Jyi5MiIfI/TlVPhJ5m0JI/AAAAAAAAA6g/zzI06ynqndc/s1600/1+Luigi_dei_francesi(roma)+plautilla+bricci+1664.png
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Templários. A quarta notável fonte de informação é a biografia de Guilherme de Saint-
Pathus, escrita usando o inquérito papal sobre a vida do rei para a sua canonização”. 

 
Fonte: http://artereligiao.blogspot.com.br/2011/08/25-de-agosto-sao-luis-da-franca-rei.html 

“Em Nome do Amor de Deus” 

    

   E num último esforço, antes das mensagens finais dos nossos 
Instrutores Espirituais, que são os verdadeiros autores deste humilde 

“Relatório” sobre as reencarnações de três almas que, “Em nome do 
Amor de Deus”, buscam-se no tempo e no espaço, na intenção de 

deixar claro, para qualquer um que venha a tomar conhecimento 
deste intrigante Dossiê Espiritual, observamos que a personagem de 

São Luis IX de França teve com a sua consorte, Margarida de 

Provença, 10 filhos (Vivos. O 5º filho do casal, segundo fonte 
internacional da Wikipédia, morreu no mesmo ano de seu 

nascimento). Sendo que, eu mesmo, na reencarnação atual, desde a 
mais terra idade, talvez com 7 para 10 anos de idade (Curioso não?! 

Olha ai os dois números com dia e mês de meu nascimento?!...), eu 
já afirmava “categoricamente” aos mais próximos de minha família, 

particularmente a minha mãezinha Isaura e ao meu pai Vivaldo 
Pereira, hoje já desencarnado, que “quando crescesse eu haveria de 

ter 10 filhos”. E isso, eu afirmava “para quem desejasse ouvir”, 
sempre com toda a convicção de meu coração ainda infantil. Aliás, 

não desejava eu outra coisa, desde aqueles tempos recuados de 
infância, senão encontrar um “verdadeiro amor” para casar, constituir 

uma família e ser feliz. Era, então, o meu Espírito saudoso de 
Francisca, a lhe buscar em pensamento, na ancia intima de não só 

cumprir a minha promessa junto aos Benfeitores Espirituais, de me 

movimentar pelas veredas maravilhosas, quão ardentes, da 
Mediunidade com Jesus, como de me reunir novamente aos corações 

da esposa e da filha de outrora, os meus doces e preciosos amores 

do passado.  

   Agora, mais do que nunca, convencido de “nosso encontro 

marcado”, declinado à minha alma muito cambaleante e 
extremamente desprovida de méritos pessoais, senão àqueles 

advindos da enorme necessidade de crescer para Deus, servindo a 
Jesus Cristo, rogo ao Pai Celestial possa-nos Ele declinar a 

compreensão precisa, quão necessária, para o empreendimento que 
nos cabe realizar, mesmo que de maneira muito imperfeita, 

extremamente imperfeita, na Seara do Mestre, sob as luminescentes 
ofertas de amor e bondade que todos recebemos do Consolador 

Prometido. 

   Para a minha pobre alma, sempre investida do real desejo de 
compreender a Vida Imortal tal qual ela mesma se manifesta para 
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além dos grandes muros dos túmulos vazios, as ocorrências aqui 
apresentadas pelos mágicos meandros da “investigação policial”, 

levada a efeito pelos Agentes Espirituais da Eterna Verdade, são tão 

positivas que não nos cabe qualquer reprimenda (ou emenda!), 
mesmo que justificável pela palheta laboratorial de todo e qualquer 

exímio exumador de cadáveres, em torno do trabalho realizado por 
nossos Guias e Mestres Espirituais. Sinto, em mim mesmo, aquele 

fragor de “novidade”, compulsado ora pelos envolventes calafrios na 
barriga ou ora arrepiando o nosso pobre e desvalido coração com 

aqueles contornos malabaristicos que somente podem ser 
pressentidos pelos que sente vibrar no próprio peito, o calor extremo 

das complexas sensações de abafamento pelo sentimento de 

surpresa e de estupefação diante das Verdades transcendentes. 

   Concordo que muitos poderão até vir a tentar colocar certa “água 

fria” em nossos desejos de apresentar ao povo cristão (pelo menos!), 
o que de real existe por detrás desses misteriosos, quão fascinantes, 

“CÓDIGOS” DE DEUS, compulsados desde a mais remota era sobre 
o solo da Terra pelas antigas civilizações do planeta, quando ao 

deixarem em forma de testamentos vivos os mais variados informes 
e relatos, depoimentos e testemunhos, sob o véu deslumbrante das 

inscrições metafóricas, matemáticas, arquitetônicas e, mesmo, 
geométricas, tiveram a generosa intenção de doarem para as 

gerações futuras o que de real existiu ou, ainda, haverá de existir sob 

os colchões aconchegantes e veludosos das Revelações Divinas.  

   SIM! POSITIVAMENTE EU ACREDITO NOS SINAIS DOS CÉUS...  

   Pessoalmente, tenho tido muitas provas (positivas) a cerca disto. 

Mas, o que os Amigos Espirituais, que nos guiam a mediunidade 
singela, procuram nos dizer é que antes dos sinais pessoais (oriundos 

de nossa própria vontade imprecisa e na maioria das vezes 

imperfeita), devemos estar atentos aos SINAIS DE DEUS... 

   Tudo bem que possa esta, ou qualquer outra pessoa, deixar uma 

forma de “sinalização” para após a morte voltar a se manifestar com 
(relativa) segurança. Mas quem nos garante que realmente teremos 

condições de encontrar um aparelho receptor (médium) capaz de nos 
aceitar o pensamento através daquele “sinal” que havíamos deixado 

anteriormente?!...  

   E se não der pé?! Como ficamos?!... 

   Teremos, obviamente de encontrar outro médium. E se não 
conseguirmos, novamente?! Haveremos de buscá-lo 

indefinidamente?!... Ficaremos sem mandar a nossa mensagem ou 
haveremos de encontrar qualquer outro companheiro, sempre bem 

intencionado, em nos transmitir, como seja possível, e segundo a 
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Vontade do Altíssimo, a nossa carta de alegria ou mesmo de 

saudades, após a passagem pelas catacumbas da morte?!...      

   Vejamos bem, queridos amigos, que os SINAIS são possíveis sim, 

mas dependem de muitas variantes que só a Deus cabe transpor...   
Evidentemente, que desde eras remotas os nossos antepassados têm 

deixado sinais maravilhosos pelas rotas mágicas da Numerologia e da 
Astrologia, das Artes e da Literatura, na Televisão e pelo Teatro, na 

esperança sempre saudável de que pelos procedimentos 

arqueológicos técnicos, auditivos ou visuais, possamos vir a entrar 
em contato com as suas vontades, seus pensamentos e seus desejos, 

agora, passados anos e, mesmo, séculos de lutas e, talvez, de muitas 

dores. 

   Agora, abordando o assunto sobre outro prisma, surpreende-nos 

pelo fato de que alguns companheiros de Chico Xavier, dentre eles o 
seu médico pessoal Dr. Eurípedes e o seu filho de criação (do 

coração) Eurípedes Higino, terem afirmado publicamente de estarem 
de posse de um determinado “código secreto” que havia lhes sido 

entregue pelo próprio médium mineiro antes de sua desencarnação 

em 30 de junho de 2002. 

  Em realidade, nada temos contra isso, se acaso tenha ocorrido 

como eles mesmos “juram” que ocorreu. 

   Longe de minha pobre alma colocar em dúvida a idoneidade moral 

de qualquer uma dessas pessoas, que nos merecem o maior 

carinho e consideração. No entanto, seria uma extravagância 
pudéssemos realmente crer que o grande médium Chico Xavier 

pudesse, após a morte, de maneira intempestiva e inconseqüente se 
colocar na condição de “infalível”, mesmo quando o próprio Allan 

Kardec, em vida, quando ainda encarnado no século XIX, encontrou 
em si mesmo “forças morais” na intenção sincera de se colocar na 

condição de homem falível como qualquer outro, já que 
humildemente pediu, ele, desculpas públicas pelas páginas da 

“Revista Espírita”, por ter se enganado (errado mesmo!) a cerca de 
uma informação por ele dada de forma imprecisa e imperfeita, e 

mesmo, publicada como uma informação correta. 

   Portanto, devemos todos ter em mente que somente quem não 
mudou e nem nunca haverá de mudar de opinião é Deus!... Em 

sua perfeita ciência de tudo. 

   Ou será que algum de nós se confia tanto às ocorrências de Além 
Túmulo que possa jurar de pés juntos que haverá de realizar tais 

façanhas (por conta de certas palavras chaves, sinais ou códigos), 

sem qualquer impedimento que possa aparecer de inesperado?! 

   Seria algo mesmo de inusitado para qualquer ser vivo, seja ele 

homem comum ou mesmo um anjo dos Céus. Porém, não discutimos 
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a sua possibilidade, dentro de certas condições de circunstancias, 
como bem estamos anunciando aqui, segundo a orientação expressa 

dos Agentes Espirituais Superiores (seguindo ordem de lá para cá). 

   Quanto ao mais, fiquemos com a palavra sempre judiciosa de 
Emmanuel, na obra de incontestável valor doutrinário “EMMANUEL” 

(Chico Xavier/FEB), capítulo XVII, SOBRE OS ANIMAIS, sub-

capítulo À SOMBRA DOS PRINCÍPIOS, quando nos afirma:  

   -... ”Os desencarnados de minha esfera não se acham indenes, por 

enquanto, do socorro das hipóteses. A única certeza obtida é a da 
imortalidade da vida, e como não é possível observar a essência da 

sabedoria, sem iniciativas individuais e sem ardorosos trabalhos, 
discutimos e estudamos as nobres questões que, na Terra, 

preocupavam o nosso pensamento”.  

   Vejamos então, que nem mesmo os Espíritos Superiores, da 
condição de Emmanuel, estão isentos de “mudarem de opinião”, por 

força mesmo dos grandes esforços empreendidos para obterem a 

Verdade dos princípios fundamentais da Vida Eterna. 

   Não seria de todo irrelevante lembrarmos, mais uma vez, que já é 

do abrigo de quase todo espírita estudioso, a informação de que os 
Espíritos Elevados não nos dão “todas” as formulas para cada um de 

nossos questionamentos ou dúvidas. Pelo contrário, apesar do grande 
carinho que nos devotam, quando nos auxiliam sempre estão a nos 

esclarecer de que o esforço maior na assimilação e na conquista da 

Verdade haverá de ser de cada indivíduo, seja ele encarnado ou 

desencarnado.  

   E neste caso em particular, o das mensagens espirituais 
condicionadas pelos próprios mensageiros antes de desencarnarem, 

pelo estigma da “CODIFICAÇÃO POR SINAIS INSUSPEITOS”, 

DEVEMOS TER SEMPRE EM MENTE DE QUE APÓS A PERDA DO CORPO 

FÍSICO, MUITA COISA PODERÁ MUDAR...  

   E haverá de mudar mesmo. Seja para melhor ou seja para pior, 
tanto para  o suposto mensageiro que já partiu como para o possível 

receptor (médium) que ficou. 

   De qualquer maneira, numa ou noutra condição, haverá de 
prevalecer, pelo menos para nós adeptos do Espiritismo, a Vontade 

Sacrossanta do Criador de Todas as Coisas. E dessa maneira, 
voltamos ao ponto central de nosso modesto estudo, ficando, por 

minha vez, com Allan Kardec e Emmanuel, que para nós mesmos não 

tem qualquer conflito de identidade com o pensamento puro e 
cristalino de Jesus Cristo e Francisco Cândido Xavier, quando nos diz 

o Espírito deste último, particularmente por minha faculdade 

mediúnica: 
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   - “Não tenhamos a pretensão horrível de sermos infalíveis 
ou perfeitos. Sejamos sim, “puros de coração”. Como Jesus 

nos ensinou”. 

   Vejamos um pequeno extrato que pinçamos da Apresentação da 
benfeitora espiritual Elisabeth d´Espérance, na obra de nossa própria 

lavra mediúnica, “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – A Revelação do 
Amor”, quando tive a oportunidade de ser entrevistado por ela e ao 

comentar sobre esse especifico assunto, por minha vez, pude dar 

como exemplo um comentário de Chico Xavier, quando ele ainda 

estava encarnado entre nós: 

 

   Vejamos agora o que já afirmava Francisco Cândido Xavier, 

antes mesmo de sua desencarnação: 

 

- “Há pessoas que, em vida, combinam de voltar após a morte 
para dar sinais aos que ficaram e, muitas vezes, não cumprem 

ou não podem cumprir o prometido, gerando frustrações e 
decepcionando expectativas. Que poderia dizer-nos sobre tais 

combinações? R- “Não devemos abalançar-nos a tais 
propósitos futuros, não conhecendo as normas que 

governam o mundo dos desencarnados, submetidos que 
se acham às leis do Mundo maior”. 

 

(Pergunta de Fernando Worm à Chico Xavier, em agosto de 
1976, inserida na obra “LIÇÕES DE SABEDORIA”, Folha 

Espírita, Marlene Nobre, 3ª. Edição, 2009). 
 

Com isso, caros leitores, não desejamos desqualificar as 
pessoas que disseram que o próprio Chico havia lhes deixado 

um tipo de “código”, ou sinal, mas apenas fazer compreender 
que muito provavelmente o nosso querido Chico Xavier deveria 

está dizendo “SE DESSE”... 

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

   (Extrato parcial, destacado da obra mediúnica “CIÊNCIA DOS 
ESPÍRITOS” – A Revelação do Amor”, pelo médium Vivaldo P. S. Filho, 

pelos Espíritos de William Crooks, Léon Denis e Adolfo Bezerra de Menezes). 

   Como estudiosos bisonhos, que somos todos nós, dos grandes 

enigmas da Vida Imperturbável, na Terceira Revelação, sabemos e 
compreendemos que toda e qualquer possibilidade, tanto para 

um lado quanto para o outro, pode e deve ser levada em 
consideração, porém sempre, e invariavelmente, atentemos em 

primeira mão para os desígnios do Soberano Senhor que prevê tudo 

e controla a tudo...  
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   A razão, a lógica e o bom senso kardequiano deverá prevalecer. 

   E seus códigos “secretos” haverão de se manifestarem, 
principalmente, pelo coração das criaturas que verdadeiramente se 

amarem muito, como Ele, Jesus Cristo, nos amou. Sejamos todos tais 

quais os “pobres de espírito” da narrativa Evangélica. 

Vivaldo P. S. Filho 
(Texto iniciado em outubro de 2013 e concluído em novembro de 2014). 

 

“As almas que verdadeiramente se amam, encontram-se tanto na Terra quanto no 

Espaço, sempre cumprindo a profecia do “amai bastante para serdes amados”. 
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HOMAGEM DE SANTA ISABEL DE ARAGÃO (VENERANDA) A TODAS 

AS MÃEZINHAS DO MUNDO QUE SE DEDICAM DE “CORPO E ALMA” A 

EDUCAÇÃO DOS FILHINHOS AMADOS. 
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      Maria Francisca (M. de Provença) com minha mãe Maria Isaura (Branca de Castela). 

NO MUNDO MARAVILHOSO! 

 

Oh! Mãezinha, preciosa pérola do Jardim de Jesus, 

Rogo a ti, doce criatura, 

Por oferta de bondade, compaixão e caridade, 

Dá-nos o teu abraço, o teu sorriso e o teu cansaço, 

 

Movimentando nas forças próprias do seu coração, 

As dádivas da alegria, sob as orquídeas do teu amor, 

Venerável em todas as formas, 

Na benção, no afago e na ternura... 

 

 Oh! Querida flor de luz perfumada, 

Tendes piedade e compaixão de teu filhinho, 

Muito lúcido, muito alegre e muito feliz, 

Que sob as claridades da sua figura maternal, 
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Não esquece jamais do seu amor incondicional. 

 

Tenhamos em Deus, oh mãezinha querida, 

Ontem, hoje e sempre, 

A promessa da Vida Eterna... 

Construindo, amando e servindo, 

Desejando para todos, 

As alegrias perpétuas do MUNDO MARAVILHOSO E DIVINO! 

 

EspíritoCasimiroCunha/Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 16 de novembro de 2013) 

“Mas até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados”. 

– Jesus (Lucas 12: 7) 

 

   As impressionantes verdades, aqui relatadas por intermédio da 

Mediunidade consagrada ao Evangelho do Cristo de Deus, nada mais 

representam que uma insignificante parcela do Eterno Horizonte que 

haveremos de trilhar, segundo a vera representação do “Filho 

Pródigo”, quando cada um de nós, sem conflitos de ordem inferior e 
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sem receios contraproducentes em relação ao nosso mundo íntimo, 

na busca incessante do Divino, que sempre esteve e haverá de 

sempre estar bem dentro de nossos próprios corações.  

   As histórias, mescladas muitas vezes de grandes verdades, 

registradas pelos contos e pelas fábulas, a concorrerem na maioria 

das vezes com as obras de ficção-científica do mundo passageiro, 

podem naturalmente representar algo do Mundo maravilhoso que nos 

aguarda a todos, após a nossa passagem pelo portal sombrio da 

morte, quando haverão de se descortinar para cada um de nós as 

incontestáveis, quanto surpreendentes, Revelações da Lei de 

Reencarnação, pelo menos para nós os espíritas evangélicos egressos 

de outras denominações religiosas que ainda, e muito 

lamentavelmente, continuam presas às ortodoxias da fé “sem 

raciocínio”. Mas certamente, desejosos por mais luz e mais 

compreensão, haverão todos, num momento qualquer da caminhada, 

de encontrar nos postulados do Espiritismo, com a graça de Deus, a 

tábua de salvação com a qual conseguiremos emergir das 

catacumbas da ignorância ancestral quando, e em definitivo, por um 

sopro de fraternidade, tolerância e amor, poderemos caminhar 

seguros no rumo da Vida Maior. 

   A missão primeira do médium de índole Cristã, sem sombra de 

dúvida, é a da difusão das verdades do Homem-Espírito pelas 

paragens muito interessantes da vida que nos aguarda após o 

decesso fisiológico. Esteja ele, entre as correntes generosas do 

Catolicismo, do Protestantismo, ou mesmo, entre os pensadores de 

Minerva, a encharcarem os campos frutuosos do continente europeu 

com as suas intrigantes conclusões em torno dos panteões sagrados 

da antiga Grécia. Porém, para que possa assegurar uma maior 

parcela de confiabilidade e de valor científico em seu santo esforço de 

pleitear a atenção do público ouvinte e atento que, via de regra, 

mostra-se cada vez mais interessado e curioso pelas coisas do 

Espírito Imortal, para os quadros auspiciosos da Verdade Suprema 

pelas encantadoras veredas do Evangelho, não poderá este irmão da 

Paranormalidade, em hipótese alguma, prescindir dos serviços 

sagrados e consagrados de Allan Kardec. 

   Seguramente, que alguns valorosos investigadores da 

Reencarnação, no entanto, apegados apenas ao conceito 
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metodológico da Psicanálise, haverão de colocar alguns 

apontamentos contra em torno de nossas apresentações, na justa e 

compreensível tentativa de assegurar a “suposta precisão dos 

resultados”, mas, infelizmente, somente pelo prisma da ortodoxia 

acadêmica. Mas, estamos preparados para mais este esforço, com 

qual já contamos desde já com o nosso intermediário encarnado, no 

interesse sempre valioso de primar pela verdade absoluta dos fatos.  

   Por outro lado, outros tantos irmãos, estes não tão aquinhoados de 

valores pessoais e intelectuais como eles mesmos supõem, nos 

julgarão precipitadamente e de maneira descaridosa, propondo uma 

suspeita descabida em torno da idoneidade cultural do nosso Vivaldo, 

além de afirmarem que, talvez, nenhum dos nossos três 

companheiros em estudo tenha excursionado pelos escaninhos da 

memória integral, de forma “natural” e “espontânea”, o que 

supostamente lhes asseguraria o valor testemunhal, o que para 

muitos representaria o caráter positivo da Análise... Obviamente, 

crendo eles que, mesmo à revelia de nossa vontade pessoal, os 

chamados sujeitos fossem capazes de aterrissarem, de uma hora 

para outra, e de maneira abrupta, nos profundos labirintos da mente. 

Como se as ocorrências da vida material, pertinentes a Casa Mental 

dos seres humanos, estivessem, todas elas, sendo “levadas” ao sabor 

do vento e a critério unicamente dos “clichês” subconscientes dos 

seres encarnados.  

   É certo de que um véu se adensa na mente de cada criatura sob o 

solo planetário, salvo raríssimas exceções, logo nos primeiros 

momentos que antecede a reencarnação, mesmo naqueles que, 

infantilmente, se julgam à margem da lei divina. Nesse período, 

invariavelmente passamos a monitorar, quase ininterruptamente, 

cada criatura e cada ser que se fixa no solo do Planeta, de maneira 

tal que a assertiva do Divino Profeta, em Lucas 12:7, não pode ser 

desconsiderada por qualquer um que venha a se colocar na condição 

de adepto do Espiritismo vanguardeiro e depositário fiel dos 

Postulados Científicos das Academias do Além-Túmulo. Mesmo 

porque, tais ferramentas transcendentais de “análise” e “observação” 

da mente profunda dos Espíritos humanos da Terra, nos foram 

doadas pelas Potências Superiores da Espiritualidade para que 

pudéssemos de alguma maneira minorar as nossas angústias intimas, 

pelo menos, nos entrechoques das vibrações acarretadas pela 
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“surpresa” da descoberta de algum ponto nevrálgico que estava a nos 

trazer dor, ou mesmo, muita alegria e esperança, como no caso das 

personagens de nossa pequena narrativa histórico-reencarnatória.  

 

   Mas como íamos dizendo, não para que ficássemos vasculhando o 

nosso “inconsciente” na busca de reminiscências que, muito 

provavelmente, em nada nos beneficiará, a não ser, como acabamos 

de afirmar, naquelas provenientes das instruções dos Mentores 

Espirituais do próprio sujeito, ou ainda, do médium que lhe assiste no 

caso. Estes últimos, os médiuns, seguramente, deverão ser de inteira 

confiança, independentes (que não visem “lucros” de qualquer 

espécie) e sérios, sem que necessariamente participem, 

especificamente, deste ou daquele outro culto religioso ou 

doutrinário. Entretanto, vale a nota de que se for alguém embasado 

nas questões pertinentes à Ciência Espírita, ganhará muito o próprio 

paciente. 

   Rendamos graças ao Pai, pela proposta de amor eterno que nos 

aprouve consagrar, pelas luzes magnânimas da Terceira Revelação. 

   Deus salve o Cristo, Allan Kardec e Francisco Cândido Xavier. 
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Hernani G. Andrade  (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 11 de outubro de 2013) 

   Nota do médium: Temos conhecimento pela Doutrina Espírita, de que o 

querido Prof. Dr. Hernani Guimarães Andrade, antes de sua desencarnação 

em 2003, já era por demais conhecido no meio doutrinário, e fora dele, 

como um respeitado engenheiro, cientista, escritor e parapsicólogo, sério 

investigador de casos sobre reencarnação, e diretor-fundador do “IBPP – 

Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas”, em Bauru/SP. 

   Atualmente, por minhas faculdades mediúnicas, ele tem dado 

continuidade ao seu esforço de conduzir as mentalidades humanas pelas 

ferramentas da Mediunidade com o Cristo de Deus, nos possibilitando, 

particularmente, entrever algo do maravilhoso Mundo Transcendental, 

especialmente no que se refere ao Campo Biomagnético ou Psicobiofísico, 

como ele mesmo costumava designar os arremedos intrínsecos do 

Perispírito, da conceituação genérica de Allan Kardec. 

   O Prof. Hernani G. Andrade, tem sido um dos Amigos Espirituais mais 

atuantes a frente de nossa tarefa na mediunidade, já que em inúmeras 

vezes tem nos acolhido espiritualmente, apesar de nossa grande 

insignificância, no sentido de nos ministrar não somente orientações de 

natureza eminentemente científica, como também em casos de dificuldade 
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particular, sempre dosando o seu alto conhecimento intelectual com a sua 

sempre bem humorada condição de Espírito desencarnado. 

   Posso dizer mesmo, que o benfeitor Dr. Hernani trata-se de um querido 

amigo do coração. 

   Inclusive, ele assinará alguns outros capítulos sobre Reencarnação 

Programada nas páginas a frente, surpreendendo-nos a todos pelo quanto 

eficiente tem se tornado a sua nova condição de desencarnado, já que 

agora ele pode observar os fatos da Mediunidade e da Reencarnação do 

ponto mais alto, dos Planos Elevados da Vida Espírita. 

 

 

“O Senhor é meu pastor e nada me faltará” 

– Davi (Salmo 22) 

 

   Meditando hoje, mais do que nunca, nas palavras do Profeta 

Hebreu Davi, em seu salmo 22, carregado de esperança no 

futuro, tenho para mim que as Escrituras Sagradas foram 

construídas “matematicamente” pelas mãos magnânimas do Senhor 

Jesus, a partir da Inteligência Gloriosa e Perfeita do Criador Supremo 

de Nossas Vidas, numa sublime Orquestração Divina entre a 

Engenharia Sideral e a Arquitetura Organizada do Universo, não 

deixando passar batido, sequer, “um único fio de cabelo de nossas 

cabeças”, a representar e constituir todo o amor e toda a glória da 

Criação de Deus no Cosmo, o nosso Pai Eterno e sempre 

Amantíssimo. 
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   Procuremos entender, sem meias palavras e sem preconceitos de 

ordem acadêmica, religiosa ou social, que as verdades 

transcendentes aqui trazidas dos Arquivos da Memória Espiritual, 

estão impressas na mais simples manifestação de amor e ternura, 

respeito e carinho a estes amigos valorosos que hoje se encontram 

sob as limalhas férreas e duríssimas das provações humanas, 

merecendo de cada um de nós o mais formal desejo de sucesso e 

renovação moral, seja na intimidade do próprio lar, ou então, sob os 

estiletes sombrios daqueles que, infelizmente, ainda não pensam, não 

sentem e nem desejam com o Cristo Amigo. 

   Temos notado, de forma bastante atenta, que os companheiros 

espíritas, mesmo aqueles já com maior vivência em nosso meio 

doutrinário, inclusive por aqui pelas bandas da Espiritualidade, estão 

levando radicalmente e ao extremo o que escreveram os Espíritos 

Superiores da Codificação kardequiana. Quase tudo é levado ao “pé 

da letra”, como se cada palavra ou cada pensamento dos Espíritos 

Amigos tivesse sido engessado pelo próprio Mestre de Lyon.  

   As obras básicas da Doutrina tem sido motivo de insanos combates 

entre os profitentes de uma mesma causa... À exemplo de na 

atualidade ser, quase, intransponível a barreira existente entre o que 

nos lecionara o venerável Espírito Lammenais (“O Livro dos 

Médiuns”), em referência aos propósitos, muito justo, dos médiuns 

escreventes se declinarem de atender a uma determinada Entidade 

por estarem em “princípios” de exaustão. Quando vemos agora, aqui 

e acolá, muitos diretores de “departamentos” doutrinários do 

Espiritismo, quase como a arrasarem companheiros iniciantes na 

Mediunidade, por estes estarem absorvidos por outras ocupações que 

não a do serviço mediúnico em si mesmo, pelo menos naquele 

momento específico. Não levando em consideração o que nos adverte 

o querido André Luiz, sobre a matéria na obra “DESOBSESSÃO” 

(Chico Xavier/Waldo Vieira, FEB). Quando não, esgotando-lhes as 

forças mentais, por serviço cansativo e demasiadamente 

desgastante, e sem o controle da disciplina nos trabalhos de 

desobsessão, invariavelmente vão lhes rechaçando de maneira 

descaridosa para fora das atividades “da mesa”, como se nada 

valessem ou como se nada tivessem como contribuir com as missões 

de socorro e alívio, segurança e carinho aos sofredores do Invisível e, 

mesmo, aos necessitados do corpo material. E ainda, por estes 

mesmos irmãos “iniciantes” de Espiritualismo, não aceitarem sob 

qualquer hipótese as suas esquisitíssimas aptidões para os 
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formalismos antiquados e furibundos dos tempos clericais, quando 

em encarnações passadas vestiam todos a túnica nupcial de Mamon, 

e dos seus mais caros e infelizes ideais de megalomania e profunda 

vaidade. 

   Convertendo-se os diretores e fundadores de centros espíritas, em 

verdadeiras linhas de combate aos Mensageiros Divinos que, vez por 

outra, adentram as portas das Casas de Oração do Espiritismo, com o 

desejo ardente de contribuir servindo e crescerem amando, mesmo 

que conscientemente nada conheçam, ainda, sobre as suas 

especificas missões a frente do Consolador Prometido. 

   

   Indo todos de encontro formal ao que nos deixou claro André Luiz, 

e como entendemos o que realmente seja Disciplina Mediúnica. 

   E qual seria o motivo de estarmos abordando este assunto?!...  

   Exatamente, pelo motivo de termos encontrado um médium 

eficiente, de confiança e detentor de variadas capacidades 

mediúnicas que, até a presente data, têm sido absolutamente 

desconsiderado (Sim! Esta é a palavra correta!), não somente de 

“todos” os centros espiritistas que tentou, pelas luzes misericordiosas 

do Consolador, aplainar as suas angustias e necessidades morais, 

mediante o saudável, quão inapreciável, serviço na Mediunidade com 

Nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, como temos observado 

acontecendo com “quase todos” os iniciantes da tarefa mediúnica, 

para que com verdadeira humildade venham a visualizar algum de 

seus trabalhos na literatura mediúnica, publicado pelas editoras 

espíritas brasileiras. E o curioso, intrigante e, mesmo, surpreendente 
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de tudo isto é que ele, o médium específico de quem estamos 

falando, nada mais fora que a personalidade formosa de São Luis IX, 

o Diretor Espiritual dos trabalhos de Allan Kardec na Organização da 

Doutrina Espírita, junto ao Espírito de Verdade. 

   É pouco ou querem mais?!... 

   Por mim já estou satisfeito, embora um tanto triste, já que este 

nosso singelo escrito só poderá ser julgado, lido e estudado daqui 

há, pelo menos, 20 anos. Quando o nosso querido companheiro já 

tiver “partido dessa para melhor”! 

   Levando em consideração esse prazo, estipulado pelos Guias 

Espirituais responsáveis pela direção e condução de seus trabalhos 

mediúnicos, tanto quanto da sua reencarnação atual, podemos 

deduzir que muita água ainda haverá de passar por debaixo dessa 

ponte (que balança, balança, mas esperamos que nunca venha à 

cair!), a movimentar o mundo dos encarnados com as arremetidas 

turbulentas de uma maré que, definitivamente, “não está para 

peixe”. 

   Mas não paremos por aqui. Vejamos outro caso, semelhante em 

seu fundo, mas um tanto diferente na forma. 

   Para se ter uma idéia, testemunhamos um episódio bastante 

curioso, onde procuramos interceder em benefício de um confrade 

espírita do plano carnal, por uma discussão doutrinária banal. O 

vimos, esse mesmo irmão, quase que “esfaquear” com um afiado 

punhal (mental) o querido companheiro Vivaldo que, naqueles 

momentos marcantes de sua iniciação mediúnica, dava as primeiras 

mostras do seu caráter e da sua dedicação, não somente aos 

postulados sacrossantos do Espiritismo, mas, e principalmente, ao 

acolhimento em seu coração pela sagrada observação da mensagem 

Cristã, ao converter as palavras evangélicas em preciosas pérolas de 

amor, ternura e gratidão de um “pobre” irmão desencarnado que 

havia dito, por Chico Xavier, que deveríamos “nos suportar uns aos 

outros”. Qual Espírito?!  Emmanuel! E mesmo assim, sentido o 

sangue subir-lhe à cabeça, o desassossegado confrade espírita tratou 

imediatamente de “assassinar” (mentalmente) o indefeso forasteiro 

(Vivaldo), que acabara de adentrar aquele centro espiritista, 

aparentemente sóbrio, acolhedor e respeitável, valendo-se apenas da 

intenção de cumprir a sua missão mediúnica, junto aos Servidores 

Espirituais do Mais Alto. 
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   O que desejamos dizer, caros amigos, é que... Quando não 

vivemos num determinado extremo, estamos vivendo em outro. 

Parece-nos que os espíritas atuais estão se consumindo num 

verdadeiro paradoxo, como se estivessem desejando o Céu, apenas 

com a mente e o coração voltados para a escuridão da Terra. Neste 

sentido, cremos que as ocorrências aqui apresentadas fazem 

ressaltar aos nossos olhos o quanto teremos ainda que lutar contra 

as nossas imensas dificuldades morais, para que não venhamos a cair 

em “novas tentações” e, tal qual o nosso infeliz amigo em questão, 

não venhamos a dar pontapés no ar, arriscando a nossa 

reencarnação, tão sonhada e tão duramente conquistada, por conta 

sequer de uma “briguinha de casal” que, com toda a certeza, poderá 

ser bem resolvida se houver por parte dos cônjuges, de ambas as 

partes mesmo, mais compreensão, mais amor (o verdadeiro!) e, 

naturalmente, muita vontade de vencer as dificuldades. 

   Meditemos nisso, buscando converter os ensinos dos Bons Espíritos 

em realidades perenes dentro de nossos próprios corações. 

   Agradeçamos, sim, ao Mestre e Senhor de nossas vidas pelas 

ofertas inapreciáveis de bênçãos e luzes que tem nos derramado 

pelas veredas santificantes da Imortalidade na Doutrina Espírita, não 

nos esquecendo, porém, por nossa vez, de informar aos amigos da 

vida material de que na Vida Espiritual “ninguém respira sem 

Jesus”. 

   Conciliemos o nosso pensamento com o desejo de realizar o bem 

pelo amor sincero, pelo amor puro e pela devoção aos mais carentes. 

   Isto é verdadeiramente apaixonante. 

   Deixo com todos, os meus votos de muita paz, estudo e 

fraternidade, ainda desejando sorte e prosperidade espiritual aos três 

companheiros da “Caravana Real”. Não nos esquecendo, por um 

minuto que seja, de que o Pai Supremo nos governa atentamente os 

passos humanos, estejamos pairando pelos formosos Céus da 

Espiritualização, ou ainda, pelas trilhas sinuosas da egolatria e da 

mesquinhez que jazem em nossa personalidade animal milenar e, 

ainda, teima em não nos deixar livres de suas correntes frias e 

corruptoras. 

   Deus salve o Brasil. A Pátria do Evangelho Restaurado. 
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Canuto de Abreu  (Espírito)                                                                   

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 12 de outubro de 2013, às 00hs53min) 

   Nota: Silvino Canuto de Abreu nasceu na cidade de Taubaté, interior de 

São Paulo, em 19 de janeiro de 1892. Estudou Farmácia, Medicina e Direito, 

no Rio de Janeiro. Aperfeiçoou-se em Teologia e Ciências Religiosas na 

França. Viajou quase todo o mundo e aprendeu vários idiomas, inclusive o 

grego, o hebraico e o aramaico. Foi o primeiro a traduzir, do original, a 

primeira edição de O Livro dos Espíritos, que publicou na comemoração do 

centenário do Espiritismo em 18 de abril de 1957. Ao comparar as duas 

versões de O Livro dos Espíritos, de 1857 e 1860, pode-se visualizar todo o 

trabalho que Kardec teve para revisar e ampliar a obra, sendo a segunda 

edição utilizada atualmente. 

   Reconhecido como uma figura fundamental na divulgação do Espiritismo, 

Canuto Abreu desencarnou em 02 de maio de 1980, em São Paulo.   

   Nota do médium: Até o inicio de nossas tarefas mediúnicas na presente 

obra, não tínhamos tido qualquer contato pessoal com o valoroso Espírito 

do Dr. Canuto de Abreu. 
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   Para ser sincero, praticamente, nada sabíamos a seu respeito, sequer 

houvéramos tido a oportunidade de folhear alguma de suas biografias ou 

mesmo qualquer um de seus trabalhos no âmbito da Doutrina Espírita, 

entretanto, ele tem nos deixado muito confortável ao seu lado, já que a sua 

palavra esclarecida e muito lúcida se derrama sobre a nossa mente qual 

água cristalina, facultando-nos lhe psicografar as folhas de luz espiritual de 

sua lavra, quais deliciosas gotas de esperança de paz. 

  Apesar de ele nos parecer um pouco tímido, nos deixa pressentir que traz 

na sua alma uma vibração de profunda alegria e felicidade por estar 

realizando da Vida Espiritual o que não poder ser feito por ele quando 

encarnado na Terra, ou seja, desenvolver os seus estudos de Psicologia 

Analítica, mediante o encontro de Carl G. Yung e Freud, no seu entender as 

duas mentes mais intrigantes que já conhecera. 

 

 

“Ops! Aterrissei de Pára-quedas”!... 
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   Parecia-me pouco provável que eu, na minha extrema desvalia e, 

“quase”, completa insignificância pudesse algum dia vir a fazer parte 

de uma comitiva tão profundamente especial, generosa e enraizada, 

desde as suas entranhas, ao mais perfeito e mais completo 

sentimento de Cristandade, por amor ao Senhor Supremo de Nossas 

Vidas... 

   Veneração! Ah, seria uma palavra um tanto mesquinha, um tanto 

limitada, para que eu pudesse representar aos companheiros aqui 

presentes, no lar singelo do nosso amigo e mestre encarnado que, 

mesmo estando sendo, “demasiadamente”, atacado pelos apupos e, 

talvez, pelos excessos de carinho por parte de seus colaboradores 

desencarnados, Amigos leais da Vida Mais Alta, continua firme e 

lúcido (apesar de estar, invariavelmente, sendo constrangido, 

mesmo que diariamente, pelos transtornos causados pelos agentes 

espirituais das sombras que vêem nele não mais que uma “pedra de 

tropeço” em seus delinqüentes propósitos, tão sombrios quanto eles 

próprios!...), não deixando a “peteca cair", na intenção generosa e 

venerável de transmitir pelas suas próprias faculdades 

mediúnicas a palavra dos Agentes Espirituais da Luz, com os quais 

já se afina desde tempos remotos da Civilização Humana da Terra. 

   Caso algum “cara de pau” (maior até do que eu mesmo!), venha a 

se manifestar contra as nossas compreensíveis demonstrações de 

afeto e ternura, respeito e exaltação à “imagem” de sua Psicologia 

tão valorosa, quanto indispensável à nossa própria companhia, 

rogaremos se reportarem às preciosas páginas de gratidão escritas 

pelo companheiro desencarnado Arthur Joviano (Neio Lúcio), 

endereçadas ao seu grupo familiar, quando ainda estava encarnado 

na Terra o querido e saudoso Rômulo Joviano e a sua doce e 

poderosa Maria, isto pelas mãos abençoadas do nosso estimado Chico 

Xavier, quando fazia parte do Grupo Espiritual do Evangelho da 

Família Joviano, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Talvez, desta 

forma, os queridos “ingratos da Terra”, nos deixem trabalhar em paz 

e com justeza, obviamente, segundo as nossas próprias deficiências e 

limitações morais. 
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   Mas, deixando de lado um pouco este assunto que já deveria ser 

uma praxe entre os espíritas (a da “delicadeza dos sentimentos”), 

voltemos ao ponto central de nossos estudos... Hoje pela manhã, 

bem cedinho, adentramos a residência espiritual de nosso pupilo, isso 

mesmo, a contraparte astral de sua residência no Plano Físico, 

quando me defrontei com uma inusitada situação. Estava ele a tentar 

separar um amontoado “de baratas e outros insetos”, uns dos outros, 

na intenção curiosa de “aferir” se na Vida Espiritual também 

existiriam tais “bichinhos”, que são uma verdadeira epidemia entre os 

encarnados. Isto, ele fez de maneira muito natural, sem que 

estivesse a vasculhar os meandros da Vida que se manifesta um 

tanto mais além de nossos próprios narizes remelentos.  

   Então! Passados os primeiros movimentos de sua aventura, 

rapidamente o trouxemos de volta ao plano sensorial propriamente 

dito, envolvido nos braços carinhosos de alguns de seus protetores 

espirituais, dentre eles eu mesmo, para que se encaixasse ao seu 

molde fisiológico de uma forma tranqüila, sem que viesse a sofrer 

grandes abalos em decorrência da lição que haveríamos de lhe 

lecionar, após as suas diárias orações matutinas.  

   Assim, a grave pergunta que vibra no ar é a seguinte: 

   - De onde vieram aqueles insetos peçonhentos, da Natureza 

extremamente inferior do mundo astral?!... 

   Não me farei rogado e já irei logo saltando a resposta: 

   Acreditem se o desejar, mas está vindo exatamente da “grande 

maioria” dos espíritas de “carteirinha” que tem lido (não estudado!) 

os seus escritos mediúnicos, transmitidos de forma seriíssima pelos 

Amigos da Vida Maior, interessados muito mais em nossa renovação 

moral que, em nossa estreita capacidade intelectual de somente, e 
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tão somente, nos entreter com livros açucarados, de valor doutrinário 

duvidoso e, obviamente, sem qualquer compromisso com o Cristo, 

Nosso Senhor e Mestre.  

   Parece-nos, assim, que sorrateiramente (mesmo que 

“inconscientemente”) os próprios espíritas estão a tentarem minar as 

resistências morais e físicas do companheiro São Luis IX, que fora o 

Diretor Espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, na 

intenção perversa de entravar a marcha vigorosa e “perpetua” do 

Espiritismo, que fora prometido por Jesus Cristo como a Terceira 

Revelação Divina, com a característica singular de não pertencer ao 

mundo dos mortais, mas aos Espíritos Superiores. E neste sentido, 

muitos estão a (esperamos que inutilmente!) tentar conduzir a santa 

causa do Cristo para as catacumbas horripilantes do “esquecimento”. 

Aliás, algo já bastante “natural” entre os ingratos cristãos dos novos 

tempos. Estes, lamentavelmente, já esqueceram Jesus, esqueceram 

ainda as lições santificantes de Francisco de Assis, nem pensam mais 

numa Teresa de Ávila ou mesmo numa Teresa de Calcutá e, agora, 

esquecidos de que são seres temporariamente mortais, 

desconsideram todos de que logo, logo haverão de baixarem a tumba 

escura da morte e, por sua vez, também serão esquecidos... 

Quando não haverá uma só alma piedosa que, por força de seus 

próprios exemplos (esquecidos!), venha a lhes minimizar as dores 

insanas do arrependimento tardio e da consciência de culpa, com as 

doces claridades de uma santa prece. Afinal, todos foram 

desmemoriados pela própria falta de responsabilidade diante da Vida 

Imortal!... 

   Mas nem tudo está perdido. Ainda há “um tantinho mais” de 

tempo. Pouco que seja, mas o bastante para que venhamos a 

escancarar as Portas do Céu com o nosso grito de liberdade, pela 

perda das correntes que nos algemavam ao passado de crimes, 

loucuras e tormentas. 

   A partir de agora, seremos todos livres, livres para sonhar, livres 

para viver e livres para amar... Segundo a Santa Vontade de Deus. 

   Que neste momento glorioso de exaltação à Mensagem Cristã, 

procuremos transmitir os nossos votos de fé e confiança não somente 

à Família Real de França, agora investida na proposta preciosa de 

ocultar as suas “vestes reais” (evangélicas), para trazer de volta ao 

seio do Espiritismo o calor generoso dos tempos de Allan Kardec, 

quando a presença do Cristo era sentida e pressentida através da 

aura de alegria, de esperança e de jovialidade do próprio Codificador. 
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   Busquemos nos recônditos da memória, alguma peça do quebra-

cabeça do brinquedo de Deus...  Uma ferramenta tão preciosa quanto 

a Reencarnação, não poderia, sob pena de se perverter nas mãos de 

mentes insanas e maldosas, deixar de ser assunto obrigatório entre 

os irmãos de nossa Agremiação religiosa. Temos cá para nós que, se 

não tomarmos uma atitude vigorosa desde já, logo mais a frente não 

mais estaremos pensando em Vida Espiritual, sequer em Vidas 

Sucessivas. 

   Por tanto espíritas, mãos à obra.  

   O tempo urge, as oportunidades estão passando e quase nada, 

infelizmente, temos feito, individualmente, para que a causa do 

Espírito da Verdade se converta no mastro de Salvação para os povos 

do mundo.  

   Não, que sejamos os “tais”.  

   Obviamente que não. Mas com a ferramenta da Reencarnação, 

explicada e vivenciada sob as claridades científicas da Doutrina dos 

Imortais, acreditamos humildemente que poderemos todos juntos, 

mais adiante, envergar a palma da vitória da lógica e do bom 

senso, em relação às conquistas do Homem diante dos grandes 

enigmas do Universo Ilimitado e, principalmente, diante de nossa 

própria consciência.  

 

   Em certa época, quando convocado mentalmente por nosso querido 

Vivaldo, a opinar a cerca dos difíceis lances da vida, particularmente 

aqueles referentes às traições conjugais, com graves conseqüências 

emocionais para ambas as partes, seja a do marido ou a da esposa, 

do namorado ou da namorada, lhe sugerimos ao ouvido, pela sua 
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audiência mediúnica bastante delicada: “Para não cair no buraco, 

basta-nos não darmos o primeiro passo”. 

   Entretanto, uma vez compreendendo que a verdadeira comunhão 

de sentimentos, no Cartório Divino, só poderá ser compreendida a 

partir da permuta mútua do amor, por parte de cada uma das partes. 

Afinal, “Somente o que Deus uniu o homem não separará” (ESE). 

   O amor sincero, a lealdade e o carinho sempre foram e sempre 

será a nossa tábua de salvação. 

   Deus seja louvado! 

 

 

Inácio Ferreira  (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 12 de outubro de 2013) 

   Nota do médium: O querido psiquiatra Dr. Inácio Ferreira, atualmente 

é, por demais, conhecido no Espiritismo, pelos livros de incontestável valor 

doutrinário de sua lavra espiritual, convertidos para o plano físico pela 

mediunidade do companheiro Carlos A. Baccelli, residente em Uberaba/MG. 
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Ele fora por muitos anos, quando encarnado, Diretor Médico do Sanatório 

Espírita de Uberaba, além de “amigo muito querido” de Chico Xavier. 

   O nosso caro Dr. Inácio é sem dúvida uma das figuras mais 

surpreendentes da Vida Espiritual que eu tenho tido a felicidade de 

conhecer, pois, pelo que eu tenho observado no decorrer dos últimos dois 

anos de tarefas na psicografia, tem ele se “descambado” de lá de cima, dos 

Planos da Vida Maior, para o meio infernal onde transitamos, ou seja, o 

Plano Material, na intenção de nos dar conselhos e orientações dignas do 

mais venerável Anjo de Guarda, pois, como todos nós já tomamos 

conhecimento pela obra do querido médium Baccelli, ele, o Dr. Inácio 

Ferreira, é uma pessoa (Espírito é “gente”!) extremamente ocupada com as 

suas inúmeras tarefas médicas no Hospital dos Médiuns, o qual ele dirige, 

mas, mesmo assim, tem encontrado “aquele” tempinho extra em sua 

agenda (que deve estar superlotada de pacientes espíritas!) para nos 

visitar. 

   A nossa alegria é sempre imensa em lhe perceber a presença espiritual, 

mesmo porque já estamos tão acostumados com as suas orientações, seja 

pelos livros de Baccelli ou por nosso próprio intermédio, que estamos 

“quase” a lhe obsidiar com as nossas inúmeras solicitações mentais. 

   A confiança que ele nos passa é profundamente emocionante. 

   Que o Bom Deus lhe abençoe os passos que haverão de ser sempre de 

muita luz e muita alegria, muita paz e muito amor. 

   Inclusive, assim como o Dr. Hernani, ele também assinará outro capítulo 

mais a frente. 

 

 

 “Do País das Luzes”! 
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   Não poderíamos negar, em sã consciência, de que as Revelações 

Espirituais aqui narradas com maestria e sinceridade, consciência e 

respeito aos postulados do Espiritismo, pelos nossos queridos Amigos 

André Luiz, Hernani G. Andrade e Canuto de Abreu, não deixam de se 

encontrar, talvez, no rol daquelas que poderíamos classificar de “sui 

generis”, haja vista as peripécias acrobáticas de uma matemática 

simétrica, onde vemos estupefatos e, quase, aterrorizados, pelo 

inusitado das evidencias inquestionáveis, o quanto estamos 

ainda longe, e muito longe, de compreender, em sua integralidade, o 

que realmente poderíamos classificar como uma “Reencarnação 

Programada”!... 

   O movimento das Potencias Espirituais Superiores, pela graça de 

Jesus Cristo foi, sem dúvida, intenso, aqui. Levando-se em 

consideração de que muitas das ocorrências apresentadas, em forma 

de pequeno esboço, apesar de toda a profundidade dos conceitos e 

dos estudos em análise, foram produzidas pelas mentes vigorosas de 

Entidades Sublimes, às quais, sequer, nos atrevemos pronunciar-lhes 

os nomes, pelos quais foram elas, em parte, consagradas no Plano 

dos Homens encarnados, por força de suas intensas lutas e imensos 

sacrifícios, em nome de Nosso Senhor, o Cristo de Deus.  

   Agora, todos eles, os Missionários da Luz, ora na matéria densa e, 

ora, convertidos em divinos faróis das Regiões Superiores do 

Universo, a trabalharem pela renovação das criaturas humanas, não 

somente pela condução do sentimento amoroso, mas também, e 
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muito especialmente, pela criação de uma mentalidade elevada, a 

partir do estudo e da compreensão positiva dos postulados 

veneráveis das diversificadas Ciências do Ilimitado, consagram-se a 

iluminar a vida na Terra pela mensagem amorosa do Amigo Divino 

pelo Espiritismo. 

   Obviamente que, aqui, foram consideradas apenas algumas 

mínimas facetas do Mapa Reencarnatório dos três amigos em 

análise, haja vista, e devemos concluir assim, que muitas das 

ocorrências de fórum transcendental, particularmente as de elevado 

conhecimento na esfera da Geometria Euclidiana e com ênfase para o 

esquadrianhamento das análises, quase perfeitas, da Mecânica 

Ondulatória, dos raios e das ondas hertz, no seu conjunto de 

observações não somente no limitado campo sensorial, mas, e 

principalmente, com suas repercussões no imenso oceano do Éter, 

constituído por fótons, pósitrons e megatons inconcebíveis ainda em 

sua estrutura hiperdinâmica, para a mentalidade do Homem terreno 

contemporâneo, foram propositadamente subordinadas apenas à 

alguns termos superficiais, não por falta de capacidade do nosso 

sensível aparelho mediúnico, o querido Vivaldo Filho, mas 

exclusivamente por falta de termos comparativos com os quais 

pudéssemos elaborar uma representação mais fiel às ocorrências do 

Mundo Parafísico...  

   Quando facultariam, aos Agentes Espirituais, se fosse o caso, uma 

impressionante demonstração matemática de conversão de partículas 

“psi”, aquelas provenientes das correntes venturosas do Invisível, em 

células fotossintéticas do ambiente etérico de meus irmãos, quando, 

ai sim, poderiam outros tantos companheiros e colaboradores das 

Potencias Divinas do Mundo Maior, à serviço do bem sobre o solo 

planetário, formar uma variada constelação de métodos educacionais 

altamente especializados no interesse de demonstrar como as 

moléculas, os átomos e outras tantas substâncias do campo 

fisiológico, fisioquímico e dos tecidos dos corpos carnais da Terra 

passam a ter “vida própria”, na intenção de que os Espíritos em 

ascensão para o Deus Bom possam: nascer, crescer, se reproduzirem 

e se iluminarem para a Eternidade Sublime. 

   Este é o Império ilimitado do País das Luzes. 

   A nossa intenção imediata, certamente, é a de fazer cumprir a 

vontade do Altíssimo nos corações dos próprios partícipes dessa 

maravilhosa, quão surpreendente, trama secular, onde vemos almas 



      Livro # 6: “SÃO LUIS IX – Vol. 1” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho  
 

 
109 

Ed. e-book: 
2015 

irmãs ora se colocarem em demanda para os Supremos Desígnios do 

Pai e, ora, a se converterem em peças rotas de uma vestimenta 

luminosa que já faz parte de suas naturezas espirituais, mas que 

ainda necessita de muito suor e muitas lágrimas para que essa 

mesma roupagem (“nupcial”), tão docemente entrevista e 

apresentada no Evangelho do Cristo, em sublime síntese, venha a se 

transformar, ou se converter, em algo que deveria ser o objeto 

principal de nossas intenções e desejos, enquanto seres imortais, e 

não venha a ser maculada com as obscuridades de nossas, ainda, 

imensas paixões pelo dinheiro, pelo excesso de conforto, pela vaidade 

doentia e, muito particularmente, pelo egoísmo descabido e 

furibundo, como se pudéssemos sequer imaginar que, em verdade, 

alguma coisa neste mundo pudesse nos pertencer. Um imenso 

absurdo. 

 

Cristãos primitivos no circo de Roma 

   E logo mais adiante, podemos acrescentar, os nossos olhos e 

interesses se voltam para todos os nossos irmãos e irmãs do Planeta, 

já que numa mesma Família universal, o diálogo, a conversação sadia 

e instrutiva, além do grande amor que deveremos “nos dedicar uns 

aos outros”, é a fraternidade e a solidariedade que deverá reinar, 

sem máculas e sem preconceitos. Afinal, fomos criados, 

definitivamente, para a evolução, para crescermos em inteligência e 

em capacidade de sentir profundamente, naquele mesmo oceano de 

paixões avassaladoras testemunhadas pelos cristãos primitivos, a 



      Livro # 6: “SÃO LUIS IX – Vol. 1” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho  
 

 
110 

Ed. e-book: 
2015 

quase esgotarem-se de amor, por dedicação e completa entrega de si 

mesmos ao Senhor e Mestre de todos nós, Jesus de Nazaré. 

   Correndo o olhar em nosso próprio passado, podemos visualizar, 

mesmo que palidamente, o quão angustiante se torna termos que, na 

condição de médiuns tradutores, ou interpretes insignificantes da 

Terra dos seres desencarnados, vasculhar o próprio passado na 

intenção, mesmo que generosa, de consubstanciar os serviços da 

Espiritualidade em torno de fatos e acontecimentos que marcaram 

substancialmente, não somente as nossas vidas pessoais, mas as de 

muitos outros irmãos de caminhada que, muitas vezes, angustiados e 

deprimidos, sofridos e desesperados, não tiveram sequer uma réstia 

de compreensão e solicitude por parte das autoridades dos governos, 

do clero e das sociedades de então, mas que por força do amor e de 

uma melhor compreensão em torno da mensagem poderosa do 

Cristianismo (definitivamente, tendo em Jesus O CENTRO DE 

CONVERGENCIA PARA TODOS OS RELIGIOSOS SINCEROS DO 

MUNDO), foram calorosamente acolhidos pelo nosso próprio coração, 

ainda em plena luta intima consigo mesmo, mas transbordante de 

esperanças para o futuro dos Homens da Terra, que vierem a buscar 

espontaneamente o calor e o conforto verdadeiro dos braços 

generosos e sublimes do Amigo Querido. 

   No interesse de substancializar o trabalho mediúnico de nosso 

amado pupilo, posso assegurar que o nosso antigo projeto, ou seja, o 

segundo volume para a obra “No País das Sombras”, originalmente 

publicado na Inglaterra, e após inúmeras revisões textuais por 

diversificados “revisores” fora convertido para outras línguas, dentre 

elas a portuguesa, pela Federação Espírita Brasileira, venerável 

instituição espiritualista voltada para os interesses da Caridade e da 

Fraternidade entre o povo sofrido e cansado (de corrupção!) deste 

generoso e acolhedor país, de nacionalidade mestiça, quão 

encantadora, como é o brasileiro, entes de ser “incinerado por um 

agente da antiga Polícia russa”, em terras da Alemanha, fora todo ele 

concebido pelo nosso Guia Protetor Staford, como uma apoteose aos 

postulados do Espiritismo Evangélico, que naqueles tempos já se 

manifestava, infelizmente, sob as pesadas malhas da intriga e das 

idiossincrasias de suas eminentes autoridades “sacerdotais”, que do 

alto de seus púlpitos já nos pressagiavam, para um futuro muito 

breve, a desarticulação de seus próprios membros e profitentes.  
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Espíritos materializados pela mediunidade de Mme. Espérance 

   Quanto ao fato de ter sido os “russos” e não os alemães 

nacionalistas, os responsáveis pela destruição dos nossos 

manuscritos originais, do que viria a ser uma segunda edição, 

totalmente revista e ampliada de “No País das Sombras”, segundo 

temos informações do Alto, foram esses mesmos senhores do Serviço 

Secreto da antiga União Soviética que, mais tarde, voltaram a 

vasculhar “desesperadamente” os seus antigos arquivos, na intenção 

de obter, pelo menos, um relato sobre o assunto descrito pelos 

oficiais imaturos e ingênuos do passado que, por “obra e graça de 

Deus”, optaram por incinerar imediatamente “todo aquele amontoado 

de papel imprestável”, recém encontrado nos porões tenebrosos do 

que, à época, viria ser a Gestapo do futuro, a perversa Polícia Secreta 

de Adolfo Hitler. 

   No entanto, só para efeito de registro, entre um e outro capítulo, 

versado na mais pura harmonia entre os nossos Amigos Espirituais e 

a Mensagem Cristã, estudávamos, à luz de Allan Kardec 

(finalmente!), as preciosas lições de Platão a cerca das Vidas 

Transitórias, tanto nos Mundos Superiores como nas Regiões do Plano 

carnal, então, segundo o grande filosofo grego, habitado por seres 

hiperdimensionais e transcendentes, temporariamente capturados em 

corpos materiais por forças magnéticas desconhecidas, a escaparem 

de uma análise mais precisa dos vivos da Terra, por falta de 

ferramenta adequada para a sua perfeita aferição. 

   Porém, pelo que temos de informação do lado de cá da existência, 

por intermédio deste singelo esforço, o nosso trabalho do passado 

haverá de ressurgir das “sombras”, ou das catacumbas dos registros 

históricos da Humanidade transitória do Plano terreno pelas mãos 

sacrossantas da Mediunidade, quando alimentará novamente nos 

cientistas e estudiosos do mundo a ancia pelo “novo espiritual”, em 
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lugar das questões que dizem respeito apenas, e tão somente, as do 

mundo sensório. 

   Quanto às ocorrências aqui apresentadas estarem quase que 

inexoravelmente “arranjadas”, pelo menos à primeira vista, pelos 

Poderes Supremos da Vida, é de notar que muitos de nossos amigos 

do Planeta, mesmo aqueles mais ou menos versados nos tramites 

Legais da Lei de Ação e Reação, jamais poderão confundir os 

condicionamentos humanos com as ocorrências milimetricamente ou, 

pelo menos, conceitualmente previstas pelas Potestades da Vida 

Infinita, por uma fusão perfeita entre as ocorrências passadas, 

presentes e futuras, como lecionado pelo próprio Allan Kardec, ao 

afirmar-nos de que o “olhar preciso e detalhado de Deus 

abarca toda a humanidade da Terra, de um só golpe de 

vista” (O Livro dos Espíritos).  

   Partindo deste ponto de apoio seria irrelevante, tentar-se 

esquadrinhar o que pode ou que não pode ser, ou o que é 

possível ou o que não é possível ser previsto pelas Antenas 

Psíquicas da Divindade. 

   Naturalmente, não podemos desconsiderar, principalmente pelas 

características de inexorável condição doutrinária, mediante tivemos 

em Allan Kardec o seu maior defensor e divulgador, a ferramenta 

preciosa da Mediunidade, seja ela no âmbito das percepções 

materiais (efeitos-físicos) ou, então, entre as de caráter intelectual, 

como no caso da clarividência e da clariaudiência, ainda não nos 

esquecendo das fantásticas manifestações da psicométria, esta última 

no rol de ambas as características mediúnicas, com sutilezas tão 

especiais que acabou por chamar a atenção de renomados 

investigadores do passado, a exemplo de Bozzano.  

   Por este motivo, principalmente, seria extremamente importante 

apreendermos de que tais manifestações estruturais da Psicologia da 

Alma Humana, a expressar-se, particularmente, por sugestões de 

natureza ancestral, como no caso aqui estudado, o das Vidas 

Passadas, podemos facilmente deduzir que mesmo estando o Espírito 

acrisolado na ferramenta carnal, temporariamente revestida de 

células físicas e outros contingentes da fisiologia dos seres 

encarnados, “na intenção primeira de lhe entravar os processos 

naturais de recordações das vidas que já se foram”, por obra da 

Misericórdia Divina, pode ele “perfeitamente” ser esquadrinhado, às 

vezes, apesar da raridade dos acontecimentos, em sua natureza mais 
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intima, pelas próprias irradiações magnéticas e elétricas, 

provenientes de seu próprio inconsciente temporariamente 

“adormecido”, porém ainda extremamente pulsante que, em 

decorrência de certas manifestações da própria mente, em comunhão 

com determinados tipos de sentimento, poderão se expandir para 

fora de seu epicentro (a alma humana) e, mesmo que sem uma 

prévia preparação ou desejo conscientemente manifestado pelo 

sujeito, passar a irradiar-se como numa verdadeira nuvem 

cinematográfica por fora de seu corpo físico.  

   Isto ao olhar atento e, muitas vezes, surpreso dos médiuns 

ostensivos que, por sua vez, dá início a uma verdadeira análise 

psicoscópica (mental) das vidas passadas ou até futuras do 

indivíduo, seja ele encarnado ou já desencarnado. Isto variando, 

obviamente, a capacidade de cada médium ou sensitivo. 

  O estudo é fascinante. Continuemos nesta proposta de Educação. 

  O mais, tudo é uma questão de jogo de palavras, ou mesmo, de 

uma soma para mais ou para menos, dentro desse mesmo intrincado 

mecanismo da Lei das Vidas Sucessivas. Seja para a aferição do 

passado, do presente, ou mesmo, do futuro. 

   Como diria um querido amigo de nosso Plano: “Os Sinais são de 

Deus”! 

   De qualquer maneira, para o nosso deleite e para a nossa 

compreensão, teremos mais à frente, quase ao término deste nosso 

humilde esforço, a palavra sempre lúcida e esclarecida do Espírito do 

Codificador, quando poderemos juntos apreciar-lhe o pensamento 

glorioso pelas capacidades espirituais de nosso intermediário que, 

tanto quanto nós mesmos, encontra-se feliz e satisfeito com o seu 

processo de Desenvolvimento Mediúnico que, jamais, haverá de ter 

um termo, por conta mesmo de sermos todos filhos do Grande 

Construtor da Vida, a caminharmos no rumo da Eternidade Infinita, 

sempre trabalhando, estudando e experimentando novas, quão 

inimagináveis, oportunidades de crescimento pelo Amor e na 

Caridade. 

   Aguardemos, pois. 

   Por este motivo, e por tantos outros, venho prestar o meu carinho 

e o meu extremo afeto ao companheiro Vivaldo e ao seu tão querido 

clã familiar, na pessoa de Maria Francisca e Joane Amorim que, 
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esperamos fielmente em Deus, venham todos, em caráter de 

urgência, a converterem as suas imensas angustias intimas em 

expressões de profundo amor e profunda misericórdia para com os 

seus irmãos em humanidade, tão necessitados, quão carentes, das 

luzes sublimes do Espiritismo, tal qual o idealizou Allan Kardec, 

segundo as orientações dos Espíritos Superiores da Esfera do Cristo. 

   Movimentemos as nossas mãos no interesse sempre agradável de 

nos instruir, pelo coração em primeiro lugar.  

   E mais adiante, façamos aquele esforço maior em compreender as 

Verdades Imortais pelo entendimento lúcido das “letras espirituais”, 

versadas na mais pura poesia dos cantos harmoniosos da verdadeira 

Paz e da verdadeira Educação, proposta primeira dos Agentes da Vida 

Mais Alta para todos aqueles que se interesse, de verdade, em deixar 

o Homem velho para traz, na alegria sempre contagiante de elaborar 

o Homem novo, todo Espiritual, no próprio psiquismo, e a partir de 

um sentimento todo amoroso e todo solidário para com todas as 

Criaturas da Natureza de Deus. 

   O nosso parentesco com as demais Criaturas, encarnadas e 

desencarnadas, seres animados ou inanimados, seja pedra ou seja 

mármore, seja ouro ou seja prata, seja branco ou seja negro, 

amarelo, vermelho ou índio, está inserido no contesto da própria 

existência do sol, já que o astro rei nada mais faz que inspirar e 

expirar as partículas vibratórias dos astros e estrelas, cometas e 

mundos espalhados pelo seu raio de ação, a movimentar tônicos 

surpreendentes de pura espiritualidade, tendo como ponto de 

referencia o coração magnânimo e generoso de Nosso Senhor Jesus 

Cristo. 

   Pertencemos ao Pai.  

   Assim como o Cristo, sejamos Uno com Ele. 

   Que o Bom Deus esteja sempre e cada vez mais em nossos 

corações, a nos fortalecer para a luta de renovação moral a qual 

estamos todos inseridos, dentro do esquema perfeito de Elevação 

Espiritual pela Educação, pela Instrução e pelo Amor.  

   São os votos de esperança, de alegria e muita saúde da sempre 

amiga e serva humilde de todos. 
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Elizabeth d´Espérance  (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 13 de outubro de 2013) 

   Nota do médium: Aquele que desejar uma melhor informação a respeito 

da Personalidade Espiritual da grande Instrutora d´Espérance, 

recomendamos se dirigir a obra “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – A 

Revelação do Amor”, pelo médium Vivaldo P. S. Filho. Num estudo 

profundo a cerca de sua vida passada, como Maria de Magdala, os Espíritos 

de Veneranda, Chico Xavier e Hernani G. Andrade traz um acervo precioso 

de informações espirituais, alicerçados na Arqueologia contemporânea e em 

outros estudos de cunho espírita, com Emmanuel (por Chico Xavier). 

   Mais adiante, neste nosso modesto estudo, os Autores Desencarnados nos 

fará novas revelações a cerca da vida de d´Espérance. 

 

“Os Universos Bolhas” – Uma Visão Transcendental! 
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Multiversos Conectados  
   

   Numa curva acentuada, que pese as observações ainda imprecisas 

do respeitável observatório de Palomar, com aproximadamente 

1,0000000245679/45 (20) x 3 vezes a velocidade da luz (c = 

299 792 458 metros por segundo – Fonte da ‘velocidade da luz’: 

Wikipédia), numa escala centrípeta sobre a sua própria curva, medida 

desde a extensão do eixo central da Terra, em expansão linear 

imaginária, sob as rédeas das correntes de força e magnetismo de 

Júpiter às incomensuráveis regiões do finito cartesiano, para além 

do primeiro sistema de corpos solares de uma primeira região que 

ultrapassa a nossa acanhada via láctea, quando passaremos a 

adentrar, por definição, as fronteiras da vida radiante do 

Universo, encontraremos amiúde uma extensa corporação de Seres 

Angélicos que, mais cedo o quanto possamos imaginar, pisará o solo 

do vosso Planeta terreno na constituição perispiritual que lhes 

caracteriza a forma atual, qual seres suavemente formoseados pelas 

fagulhas intensas de seus três núcleos de Sol (vermelho, azul e 

verde), como a manifestarem por suas próprias máscaras faciais o 

esplendor da glória dos Mundos Superiores. 

   A ternura lhes é uma característica básica. 

   Naturalmente, não veremos nestes seres hipersensíveis, ou ainda, 

hiperdinâmicos, ou então, inter-existenciais, as nossas manifestações 

de beleza e agradabilidade aos moldes dos homens do Orbe físico, no 

entanto, quando nos precipitarmos mais detidamente em suas 

pálpebras, narizes, bocas e ouvidos, veremos em deleite que a 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Metro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Segundo
http://1.bp.blogspot.com/-UKhHBuNWku4/Tj3f0PEX02I/AAAAAAAABM8/qHFVOUUoYgY/s1600/multiversos1.jpg
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dessemelhança não se manifesta de forma muito substanciosa, em 

relação as vossas vestimentas carnais, apesar de suas características 

morfológicas e biológicas terem uma conformação fisioquímica mais 

acertadamente, em face dos registros humanos, com acentuado grau 

dos hormônios liberadores, ou antes, causadores da hidrocefalia. 

   Para que possamos nos deter em torno desta sintética abordagem, 

de maneira mais preciosa e mais ilustrada, seria muito interessante 

que os amigos estudiosos buscassem algum subsídio no campo da 

clarividência mediúnica, na obra “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – A 

Revelação do Amor”, capítulo 10, Espiritualidade à Luz da Medicina 

(2012), quando na ‘nota explicativa’ o querido médium Vivaldo Filho 

nos apresenta uma de suas experiências psíquicas, a expor para o 

grande contingente de aficionados pelas “possibilidades” das vidas 

futuras dos seres encarnados na Terra, mesmo que palidamente, 

uma sintética representação do que poderá vir a ser o Homem-

Sentimento do futuro. Lembrando apenas, que a obra citada fora 

realizada numa época em que o nosso médium sequer dava conta da 

extensão de sua própria tarefa, enquanto médium na atual 

reencarnação, quanto mais os fatos impressionantes, aqui narrados 

por nós, seus Guias, mais detidamente, a cerca de uma de suas vidas 

passadas, na personalidade do rei São Luis IX de França. 

   Vejamos como tudo se encadeia de “maneira muito especial”, 

segundo os desígnios do Supremo Pai?!... Para cada pessoa, como 

para cada ser da criação, as Leis Magnânimas da Equidade e do 

Equilíbrio se manifestam de maneira que venhamos todos a lhes 

perceber os “sinais”, de acordo a nossa capacidade de entendimento 

e compreensão. 

   Mas continuemos. 

   Caso os nossos irmãos não venham a concluir os seus estudos em 

torno dessa “patologia”, supostamente causadora de clichês 

esquizóides, muito dificilmente haverá um convívio salutar com estes 

Seres Superiores do Universo, já que a chave da questão está 

exatamente na forma pela qual os encararemos, ou os apreciaremos, 

diante dos nossos olhares atentos, maravilhados ou, até mesmo, 

amedrontados, sugestionados pelas vossas conceituais, porém, 

arcaicas elucubrações científicas. Ora, repleta de necessários arranjos 

estruturais, apesar de serem todas elas, merecedoras de nossa maior 

veneração, já que se criamos, construímos e vivenciamos 
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experiências multisseculares, também caminhamos: destruindo, 

reconstruindo e crescendo sempre para frente e para o alto. 

 

   Alguns de nossos irmãos poderão até se manifestar, um tanto 

apreensivos, a cerca do futuro que vos aguarda sobre o solo 

planetário, mediante tais “probabilidades” já formuladas pelos 

pareceres dos Decretos Superiores que governam as vidas de todos 

os seres no Plano carnal e, muito naturalmente, nos questionar de 

que maneira se ajustaria tais procedimentos na estrutura genética 

dos irmãos do Orbe, com as revelações que ora se manifestam pelos 

fios invisíveis da Mediunidade?!...  

   Pois bem, estamos atentos para todas as ocorrências que tomam 

corpo sobre as vossas sociedades, na intenção de travarmos, o 

quanto antes, a luta sacrifical de uma, duas ou mais reencarnações 

no plano de matéria densa, no interesse de preservar não apenas a 

saúde psíquica dos seres corpóreos, como também injetar na 

genética dos mortais o que podemos classificar de o Gene 

Psicológico do Homem-Espiritual do futuro que, gostem ou não, 

aceitem ou não, os nossos amigos sediados no Planeta haverão de se 

manifestar por corpos materiais que, apesar das semelhanças, serão 

completamente diferentes na sua anatomia quanto na sua fisiologia. 

   E dando prosseguimento a estes procedimentos de ordem 

multidisciplinar, transmitimos a seguir, aos estudiosos do vosso plano 

de ação, um pequeno parêntese em torno dos problemas acarretados 

pela mente doentia, da maioria dos habitantes do planeta, que estão 

a convergir de forma negativa, quase devastadora, para o 

emblemático problema da disfunção orbital do eixo da Terra. 
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   Vejamos... 

   Corrigindo, uma equação matemática, ora ainda em 

desenvolvimento no vosso planeta, na intenção sempre querida de 

lhes assegurar “a rota principal que leva-nos ao Deus de 

Bondade” e deixando um pouco de lado as observações um tanto 

ortodoxas da religiosidade arcaica, quando apenas estamos na 

condição de humildes Espíritos libertos e colaboradores dos 

encarnados, e como servos incansáveis do Cristo, segundo a Vontade 

Divina do Pai, encontraremos na solução pi x 4,01375555555/45 

(20) x a soma de seu próprio resultado, uma alternativa segura, a 

partir do bombardeio sistêmico de partículas prótons, neutros e 

gama, com feixes de ondas fótons em tonalidades variáveis entre o 

violeta-azul e o azul-violeta, encontradas no dinamismo ultra-

fosforescente do resultado da própria carga de massa energética 

estrutural e solucionada aqui a partir desta mesma investidura 

equacional, a atingir simultaneamente o seio do epicentro do 

problema, como solução para a rotação variável e mais adequada ao 

eixo principal da Terra, com a sua orbita já um tanto abalada diante 

às dificuldades que hora margeia as várias Sociedades do Globo 

terráqueo.  

   Se, por acaso, tivermos uma equação também na esfera do 

entendimento das massas, em relação ao amor que devemos 

nos devotar “uns para com os outros”, certamente tais 

somatórias se ajuntarão ao enorme contingente de mentalidades 

desencarnadas que ora trabalham pela pacificação dos povos do 

mundo, convergindo todos para a Quântica do Amor Perfeito. 

   Estamos, inexoravelmente, nos movimentando no Universo. Ou 

mesmo, nos Universos Eternos, constituídos de humanidades muito 

mais diversas quanto diversa se caracteriza a Natureza psíquica da 

própria vida no seio da Terra. 

   Não olvidemos a palavra de ordem do Mensageiro Divino: “Vós sois 

deuses”. 

   Por este motivo, e tantos outros, pedimos a caridade da atenção de 

todos aqueles que venham, em algum momento, num futuro breve 

ou longo, a passar suas vistas nestes apontamentos que apesar de 

serem todos eles criações de mãos tão humanas, e tão necessitadas 

de mais luz, quanto às de vocês mesmos, vertem diretamente das 

Esferas Luminosas do Cristo, a sugestionar os navegantes da Grande 
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Nave terrestre o modelo ideal de nossas vidas passadas, presente e 

futuras: Jesus de Nazaré, o Nosso Guia e Mestre!...  

   Procurem buscar, no fórum íntimo de suas próprias almas aquele 

“sinal” do Céu, a bradar melodiosamente por entre as sombras de 

seus desejos, ambições e esperanças, pela Verdade Suprema do 

Criador, já que não mais, e apenas, pelas correntes sacrossantas da 

Ciência materialista poderão os nossos irmãos do Planeta vislumbrar 

os hemisférios do Cosmo intimo de cada um de nós mesmos, mas 

agora, e tão acalentadamente, pelas antenas elevadas da própria 

Intuição, a nos ofertar, abundantemente, a “teia” venturosa com a 

qual nos ligamos, uns aos outros, pela imensidão dos Universos 

Ilimitados de Deus. 

 

A vida começa no hoje eterno 

 

   Congratulemos o singelo esforço, mesmo que imperfeito, de nosso 

três soldados da construção divina para que, como representantes da 

Imortalidade Superior entre o seio, ainda não tão acolhedor, de vosso 

plano de “provas e expiações”, possam dirimir as suas próprias 

angústias morais pelo esforço sempre justo do trabalho, do estudo 

e da pratica constante da solidariedade, não somente entre eles 

mesmos, mas entre todos os demais irmãos nossos que sobre o catre 

da dor e do flagelo, seja na solidão ou nas angústias da doença 

material, se tornaram naturalmente os nossos irmãos mais credores 

de acolhimento e socorro.  
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   A luta deles, de nosso estimado Vivaldo, da querida companheira 

Francisca e da valente Joane, tem como ponto de apoio, ou de 

referência, as suas próprias experiências passadas, ora versadas de 

alegria e emoção sublime e, ora, entretecida pelas labaredas das 

paixões devastadoras, mas que poderão e devem ser convertidas em 

promessas sacrossantas de unidade perfeita com o Criador, quando, 

mais a frente, em outras reencarnações, haverão de olhar para traz 

compreendendo com maior lucidez o “tempo perdido”, nas horas de 

excessivo descanso, mas, graças ao bom Deus, haverá também de 

lembrar os movimentos vitoriosos nas oportunidades conquistadas ao 

preço do vigor, da tempera e da coragem de avançarem sempre para 

frente e para o alto, na conquista de novos ideais, mais sublimes e 

mais vantajosos para eles mesmos, sempre no rumo da Eternidade 

Sem Fim. 

   Continuemos seguindo os exemplos destes amigos encarnados, 

dignos de nosso maior carinho e de nosso maior respeito, ora em 

exposição compulsória, objetivando dar-nos o próprio exemplo 

para que cada um de nós, em particular, possamos dar os nossos 

próprios passos na existência, de cada uma de nossas infinitas 

existências, com a segurança primorosa, quão perfeita, com que 

fomos honrados pela Doutrina dos Imortais, ao assegurar-nos que 

a vida não cessa com a morte do corpo perecível, porém se 

constitui de uma perpétua aliança com o Senhor Todo Poderoso que 

nos criou simples e ignorantes, mas com os atributos da perfeição 

espiritual. 

   Até ontem, éramos como crianças recém natas.  

   Agora, já tendo passado pelo período difícil, quão doloroso, da 

juventude espiritual, procuremos movimentar as nossas energias e as 

nossas forças emocionais na direção do porvir, quando haveremos de 

encontrar não somente pelo gesto precioso da Caridade material, 

mas também, e principalmente, pelas correntes misericordiosas do 

pão da Luz do Sentimento, vertido, este, em convívio pacífico com 

todas as criaturas de Deus, estejamos nos altos edifícios das 

convenções sociais, ou então estejamos entre os simplórios viajantes 

da nau das desventuras e das desgraças do mundo passageiro. 

   O Amor é a mola mestra de todos os Universos. Quem desejar 

crescer, que cresça. Quem desejar estacionar, que estacione.  

   Porém, o carro da Evolução não para jamais. 
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   O objetivo principal de vossas existências sobre o solo do Planeta 

Azul, não poderia ser outro senão o de nos proporcionar 

entendimento e compreensão, valores novos e recursos superiores 

pelas próprias amarguras da vida material. Que poderá ser acrescida 

por muitas alegrias e muitas oportunidades de realização se, acaso, 

tenhamos nós, do lado de cá da Vida, e os nossos irmãos encarnados 

nos convertido em trabalhadores sinceros da causa do bem, 

estejamos em qualquer setor do conhecimento humano ou da 

religiosidade verdadeira. 

   A paz interior, será uma ferramenta necessária para que possam 

vir a transpor corajosamente os caudais de dor e das muitas 

tribulações que, ainda, haverão de passar os seres planetários, 

mediante o alto grau de periculosidade que integra a personalidade 

do Homem-animal de hoje.  

   E em assim sendo, façamos aquela mudança moral, versada na 

mais pura emoção e no mais sublime sentimento, apresentada em “O 

Evangelho Segundo o Espiritismo”, quando o bom Guia São Luis (de 

França), nos recomendou sempre, e cada vez mais, a Caridade da 

Indulgência. 

   Façamos tudo isso. E seremos muito felizes desde hoje, no amanhã 

e pela Eternidade afora. 

  Ainda nos impõe a própria consciência, que façamos desde agora o 

melhor ao nosso alcance na melhoria de nossas almas, pelo esforço 

digno e construtivo de elevar o nosso patrimônio moral para 

patamares melhores do qual estamos habituados a nos manifestar no 

remarão das existências perpetuas que, apesar de algum esforço 

mais ou menos acentuado e que varia de individuo para individuo, 

continua a se manifestar, invariavelmente, pelas correntes quase 

intransponíveis da queixa, do azedume, das intrigas e dos sortilégios 

da alimentação animal que, tem levado a grande maioria de nós 

outros a um extremo vendaval de tormentas e convulsões 

angustiantes, após a passagem pela grande Porta da Verdade. 

   O desejo principal dos Espíritos Amigos, é o de trazer ao mundo, 

pelas incontestáveis Manifestações das Vidas Múltiplas, já aqui 

sancionadas pela lógica precisa dos Números Cabalísticos de Deus, 

sob os clarões dos Verdes Vales das Revelações Espíritas, as 

profundas manifestações do amor, da ternura, do carinho, do respeito 

e da solidariedade humanas, versadas na mais perfeita harmonia do 
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Pensamento Criador Supremo, na síntese luminosa do Divino Pastor, 

ao verter do próprio coração, formoso e sublime, os encantos das 

realizações proféticas em promessas de Vida Eterna e Abundante Luz 

para todos aqueles que vierem a se integrar no conjunto do 

sentimento Cristão e apaziguar-se pelo espírito de Seu divino verbo. 

   Observemos que aqui, nestas páginas providenciadas pelas 

Inteligências desencarnadas, as evidencias são gritantes. 

  Embora não estejamos a pedir que, de maneira abrupta, todos 

venham a se converter em radiantes corcéis do entendimento 

espiritual, asseguramos a cada um em particular que, em assim 

agindo, estão trocando bugalhos por “alhos”, saudáveis e sedutores, 

verdadeiramente patrocinadores da saúde eterna, num investimento 

primoroso, quão lucrativo, que haverá de transformar as vossas vidas 

inferiores, e malsãs, em tigelas santificantes de pura luz, de pura 

beleza e de pura exaltação à Imortalidade Plena. 

   Todos os Instrutores da Vida Maior são unânimes em afirmar que o 

tempo precioso da Terra, como um todo, está se esvaindo.  

   A vida planetária em vosso orbe, que treme de dor, clama por amor 

e clama por justiça, embriagada pelo licor profundamente amargo do 

desrespeito à Natureza e à própria vida comunitária.  

   O Homem, de uma maneira geral, tem se esquecido de que faz 

parte de uma rede santificante de solidariedade, a nutrirem-se uns 

dos outros dos pensamentos que vagueiam pelo espaço a fora, 

levando e trazendo as sensações que, a rigor, eleva ou diminui o 

padrão de saúde e beleza, dor e sofrimento, paz ou loucura, a que se 

arrojam os seres submersos na atmosfera do Planeta. 

   Tal conhecimento já faz parte do inconsciente coletivo humano. 

    Só que são poucos os que se atrevem a meditar, a sentir e a viver 

como o Cristo. 

   Sim, “atrevimento” é a palavra certa.  

   Pois, atualmente, para se apresentar como Espírita, ou como um 

verdadeiro Cristão, o homem precisa de coragem, pois logo adiante 

alguém haverá de se levantar contra ele, injuriando-o de “louco”, 

“possesso”, “radical” ou, mesmo, de “dementado”. 
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   Infelizmente, as figuras de destaque do vosso mundo, ainda são 

aquelas que se apresentam com a pompa (a pose!) dos bons 

samaritanos, mas que na intimidade do próprio coração não passam 

de almas profundamente rastejantes, escravas da injuria, da 

lamentação, da vaidade, do luxo, do orgulho e do doentio egoísmo. 

   Mas, conseguimos enxergar, por entre as turvas nevoas de 

lágrimas do solo material, homens valorosos e mulheres dedicadas, 

crianças sensíveis e idosos laboriosos, todos a nutrirem o néctar 

saboroso do trabalho e do serviço aos mais carentes e mais 

necessitados. 

   Estes, é certo, são minoria, mas fazer a vontade de Deus, mediante 

as suas próprias forças, consagrando aos irmãos em Jesus Cristo a 

felicidade do socorro e do auxílio. 

   O mundo precisa de fé. 

   Sem ela, a fé, quase nada alcançaremos, pois ela é o combustível 

maravilhoso pelo qual as graças de Deus se convertem em trilhas 

luminosas de paz, saúde e alegria para cada um de nós. 

   Iluminai-vos. 

   Segue, meus filhos amados, a rota gloriosa do bem. 

   A Caridade ainda é e será sempre a rota principal que nos 

conduzirá ao Pai Celestial. 

   Oremos e vigiemos, incansavelmente e sem esmorecimentos, na 

segurança de que os nossos passos serão sempre guiados pelos 

Mensageiros da Perpétua Estrela de Israel, metamorfoseados em 

verdadeiros Amigos Invisíveis, sempre atentos e acolhedores ao 

nosso mais insignificante “sinal” de arrependimento e, 

principalmente, ao nosso mais sincero interesse de crescermos para 

Deus. 

   Estaremos aqui, confiantes e esperançosos de que cada um de 

vocês em particular, haverá de seguir adiante, confiantes de que logo 

à frente tudo será melhor do que antes. 

   Esperança. 

   Outra palavra chave, que ninguém poderá esquecer. 

   Amemos ao Jesus Cristo. 
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   Amemo-nos uns aos outros. 

   E veneremos também a figura santa de Allan Kardec e Francisco 

Cândido Xavier. 

   A Mente Espiritual transita entre o passado, o presente e o futuro 

por ondas prazerosas de profundo amor e profunda veneração à 

Memória Eterna, que pertence ao Pai. 

   Jesus Sempre! 

    

Cárita  (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 14 de outubro de 2013) 

    Nota do médium: Segundo a médium W. Krell, em sua magnífica obra 

psicográfica “REFLEXOS DA VIDA ESPIRITUAL” (editada no Brasil pela 

CELD), a sublime Entidade de Cárita fora, em verdade, a personalidade da 

Imperatriz Irene de Atenas, nascida no ano 752 d. C., em Atenas, Grécia, 

vindo a desencarnar, em martírio, no ano 803 d.C..  

   A senhora W. Krell, fora uma das médiuns de Allan Kardec, no século XIX, 

e a responsável pela recepção das mensagens do Espírito Cárita, incluídas 
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pelo Codificador tanto da “Revista Espírita”, como em “O Evangelho 

Segundo o Espiritismo”. 

 

Capa do livro psicográfico de Mme. W Krell (1875) – 1ª. Edição brasileira, 

Editora Léon Denis, Rio de Janeiro, 2002. 

   Curiosamente, faz poucas semanas que a querida benfeitora W. Krell, 

Autora Espiritual de uma de nossas produções mediúnicas de 2012, “A 

Rigor Tudo é MEDIUNIDADE”, nos deixou informado de que ela 

mesma fora a reencarnação de Irene de Atenas. E que, em realidade, tal 

qual Camille Flammarion, na obra “A Gênese” (de Allan Kardec), também 

psicografou de seu próprio Espírito as mensagens da Entidade Cárita. 

   Agora, nos fazendo compreender a extensão do trabalho que haveríamos 

de levar aqui a efeito, dando-nos, ela mesma, o exemplo de uma 

manifestação mediúnica “do próprio Espírito do médium” quando, por minha 

vez, tive a oportunidade de psicografar uma mensagem do Espírito São Luis 

(eu mesmo), como incluída na obra de nossa lavra mediúnica, “EM 

SERVIÇO”, pelo Espírito Emmanuel (iniciada em 2012 e concluída em 

2013). 

   Vale ressaltar que durante esta especifica psicografia, eu pude visualizar 

nitidamente quando o Espírito André Luiz sacava de meu cérebro todo o 

material mental (conteúdo) da mensagem de São Luis IX, por intermédio de 

finíssimos fios de luz de tonalidade prata- diamantina. Fora, sem dúvida, 

um fenômeno maravilhoso e emocionante. Como se o seu Espírito, ou Alma, 

(de São Luis) estivesse entranhado em minha própria mente. 
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   Notemos que tais informações de conteúdo científico-doutrinário, poderão 

ser comparadas com às preciosas anotações de Allan Kardec, em “O Livro 

dos Espíritos”, quando poderemos fazer um estudo mais detalhado a cerca 

dessas impressionantes manifestações da alma humana. 

   Busquemos lá e meditemos. 

   Quanto ao Espírito Cárita (Santa Irene, como conhecida na Igreja 

Católica e Ortodoxa, ou ainda, senhora W. Krell, ao tempo da Codificação 

Espírita), encontraremos as suas mensagens repletas de luz, ternura e pura 

Caridade, em “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, porém não nos 

esquecendo de que na “Revista Espírita”, publicada por Allan Kardec e 

dirigida por ele durante doze anos consecutivos, também poderemos 

acessar outras mensagens, verdadeiros tesouros do acervo divino do 

coração desta querida Entidade do Plano Superior. 

   E para encerrar os nossos apontamentos, em torno desta mensagem, 

hoje, dia 30/10/2013, quando fôramos imprimir uma prova do presente 

trabalho em uma determinada empresa copiadora de Salvador, conhecemos 

lá uma jovem garota de seus aproximados 22-23 anos. Sem que 

tivéssemos premeditado qualquer situação, como ela estava a conversar 

com outro jovem rapaz sobre os seus estudos acadêmicos, lhe perguntei, 

naturalmente, se ela teria algum conhecimento sobre a matéria de Física. 

Quando, ao lhe mostrar apenas o pequeno trecho da mensagem de Cárita, 

com as anotações sobre cálculos matemáticos, que sequer tenho noção de 

como se realiza, ela me informou surpreendida de que, muito 

provavelmente, se tratasse de conteúdo da Matemática Científica, com 

ligações na Física Quântica. Sem, no entanto, conseguir efetuar qualquer 

parecer mais aprofundado sobre o assunto. 

   O que me deixou também muito surpreso e feliz. 

   Veremos na obra do Irmão X, “Cartas e Crônicas”, capítulo 6, Tragédia 

no circo (Chico Xavier/FEB), um exemplo marcante destes impressionantes 

acontecimentos históricos, a configurar-se em dolorosos dramas entre o 

presente e o passado, como quadras perfeitas dos jogos poéticos das 

Reencarnações Sucessivas, a apresentarem aos nossos olhares surpresos e 

atônitos, como se processam nas linhas do Infinito os resgates dos nossos 

muitos débitos contraídos para com a Vida Eterna. Não deixemos de anotar, 

neste precioso capítulo da obra de Humberto de Campos, os números 

marcantes das datas dos episódios em estudo, para que não sobre 

qualquer margem para possíveis dúvidas, em relação ao conteúdo 

aqui apresentado, em nosso modesto esforço mediúnico, pelos nossos 

próprios Guias Espirituais. 
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“Um Novo Pentecostes”! 

 

   Construindo o pensamento coletivo, a partir de si mesmo, vai o 

homem moderno seguindo na direção de Deus. Acertando aqui, 

errando mais ali, mas sempre se movimentando, se superando e se 

aparelhando pelas técnicas da construção civil, aeroespacial e, 

mesmo, pelos traçados constantes das matemáticas que ora abordam 

e abarcam os confins do Universo, pelas palhetas de investigação ora 

da Uranológia metafísica e ora pelas ferramentas das conceituadas 

correntes investigativas da Cosmogonia. 

   De um lado temos os centuriões dos Universos paralelos, a 

concorrem, por suas surpreendentes naturezas místicas, com as 

maliciosas alternativas cosmológicas dos sérios investigadores que, 

muito generosamente, quão respeitávelmente, se dedicam ao 

vasculhamento do Cosmos desconhecido, pelas técnicas que lhes 

dizem respeito, muito embora tenhamos de concordar que são ainda 

muito limitadas quanto ao seu sistema de aferição para precisar, com 

um percentual maior de acerto, o que não se enquadra, por esta 

mesma matemática humana, quanto aos seus derradeiros estudos a 

cerca do Ilimitado. 

   Felicitações a parte, em torno das investiduras reencarnatórias de 

nossos três amigos da singela Caravana Familiar de França que, com 

o carinho respeitoso e acertadamente fora classificada por André Luiz 

como a Caravana Real, temos cá para nós que os partícipes desse 
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intrigante movimento de almas afins, será um ponto, senão de 

partida, pelo menos de apoio aos projetos traçados para o futuro da 

Humanidade terrena, pelo menos no que sintetizaríamos como sendo 

a “Precipitação dos Modelos Neurotransmissores da Genética do 

Cristo” para a Nova Geração, ou mesmo, para a Segunda Geração de 

Seres Superiores, pós fase Profética e Bíblica e que deverá vir a se 

tornar a base genética da configuração do novo Divino Corpo Físico 

do Messias de Nazaré. 

   Poderão alguns irmãos espíritas, e mesmo espiritualistas, por em 

dúvidas as nossas informações espirituais, no entanto, e graças ao 

Bom Deus, as nossas palavras serão muito brevemente acatadas, 

mesmo, pela Ciência dos seres ainda encarnados no Orbe físico, já 

que as novas gerações humanas se pautarão não somente nas 

afirmativas Evangélicas, ou ainda científicas, mas, e principalmente, 

pelas surpreendentes demonstrações de sensibilidade que haverá de 

integrar a natureza psiquica de cada ser vivo em particular, a 

facultar-nos os acertos finais para a retomada dos Fenômenos 

Espirituais de Materialização que, muito em breve, tomarão corpo no 

solo planetário, por força mesmo de um magnetismo animal 

altamente especializado e generalizado, apesar de bastante atrasado 

em seu aspecto psicológico, no que diz respeito ao ser Espiritual, que 

se desenvolverá entre as criaturas encarnadas como numa torrente 

de ondas luminosas, a varrer o pessimismo e a desconfiança humana 

para bem longe de suas concepções atuais de Imortalidade e 

Espiritualidade. 

   Veremos todos maravilhados, o Novo Pentecostes! 

   Somente que agora com o testemunho preciso e precioso das 

câmeras de televisão e das antenas virtuais da Internet. 

   As Maravilhosas e surpreendentes manifestações dos Espíritos, 

voltarão a ensejar os principais interesses do homem contemporâneo, 

na esfera do psiquismo experimental, principalmente se não 

encontrarmos pela frente algum gestor governamental do mundo 

transitório com “ondas” de megalomania, na intenção injustificável de 

desejar, por si só, submeter pelo tacape da força bruta os habitantes 

de vosso planeta material numa torrente de desanimo e 

extravagâncias, acreditando fielmente que,  seja, ele, o próprio 

Messias, como se o objetivo do Senhor não fosse tão somente o de 

abarcar os corações dos povos e das sociedades do Planeta, senão 
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pela ternura do Seu Supremo Amor e pela compreensão pacifica, 

entre nós mesmos, de todas as nossas maldades. 

   Lavoisier, o grande construtor da Alquimia Moderna, teve nas mãos 

a jubilosa tarefa de converter ácidos em proteínas, carboidratos e 

outras tantas substâncias da Economia Molecular e Bioquímica nos 

percentuais de lipídios da roupagem fisio-biológica do Homem-

matéria, em produtos altamente combustivos da roupagem eletrônica 

do Homem-Espírito, segregados às inúmeras variantes da tabela 

periódica, sob as ampolas frutuosas da Química Contemporânea, em 

outras tantos materiais profundamente salutares que compõem a 

cascata de luz que se denomina “corrente sanguínea”, trazendo ao 

mundo carnal, num tempo de muitas dificuldades e complexidades 

extremas, no seio da sociedade de sua época, o que poderíamos 

classificar de Nomenclatura da Fisioquímica do Ser Pluridimensional, 

levando em consideração que “nada se cria, nada se perde, mas que, 

verdadeiramente, tudo se transforma”. 

   Partindo desse ponto de apoio, e levando ao extremo a sua 

ponderada assertiva, temos a considerar que a matéria branca 

(ectoplasma) expelida pelos médiuns tem suas raízes não somente 

nos substratos da proteína plasmática dos seres encarnados, quanto 

desencarnados, mas substancialmente caracterizada por elementos 

do sistema neuronal, a compreender, o vago-simpático, com valor 

acima de 10x a raiz quadrada de 000710809,00006/12 (10), para 

a sua carga referencial, numa aritmética provinciana para nós, seres 

“Do Outro Mundo”, mas de substantivo valor referencial para os 

irmãos do Planeta Material. 

 

   Movidos pela curiosidade, acreditamos que os nossos irmãos 

investigadores da Terra, irão obter, a partir dos cálculos acima, uma 

forma muito interessante de adentrar os pórticos santificados da 
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Quarta Dimensão, através de “fendas” magnéticas somente 

utilizáveis por companheiros de nossa Região espiritual que, 

segundo podemos depreender, se caracterizam pelo uso de 

sofisticados equipamentos de precisão elétrica e de combustão 

nuclear, além de possuírem em suas almas, sempre desejosas de 

conhecimento, o mais profundo amor pelo bem geral dos 

“encarnados”, estejam eles a transitarem pelas regiões da matéria 

densificada, ou antes, mesmo, pelas aglomerações de matéria mais 

rarefeita no qual se constitui o Mundo dos Espíritos. 

 

   É certo que outros elementos da Natureza molecular e atômica do 

próprio sistema espacial e gravitacional das diversificadas 

aglomerações de camadas atmosféricas, estratosféricas e litosféricas 

da Terra, além de um determinado quantum de força provenientes do 

nosso sistema solar, irão favorecer, e mais, concluir, vamos assim 

dizer, os roteiros seguros para as faixas hiperfísicas que fazem limites 

com o denominado eixo planetário, este como a representação 

simbólica do centro, ou epicentro, das convergentes Esferas 

planetárias que orbitam ou mesmo gravitam sobre o seu núcleo. 

   Mas como íamos dizendo... 

   Muita água ainda haverá de rolar por debaixo desta soberba ponte 

de Novas Revelações para o Terceiro Milênio. Aguardemos o tempo 

do Deus Bom e Justo, para que num entrosamento perfeito entre a 

Ciência e a Religião, a Filosofia e a Cultura, possamos todos juntos, 

encarnados e desencarnados, fomentar dentro do próprio peito 

aquela paixão divina e generosa pela Caridade. 

   A Caridade segundo São Paulo, em sua primeira epistola aos 

Coríntios. 
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   E a Caridade segundo o Espírito Cárita, quando nos eleva o 

sentimento aos píncaros da Luz, ao nos traçar “a rota principal 

que nos conduz ao Pai”. 

   Sejamos confiantes...  

   A palavra fé encerra tudo. 

   Desejamos de todo o coração que cada um, em particular, possa 

receber as bênçãos do Céu, pela oferta de carinho de seus Guias 

Espirituais, mãos generosas, sábias, prestativas e amigas da 

Caridade, principalmente quando encontram no coração de seus 

tutelados o testemunho da boa vontade e da nobreza de sentimentos, 

a conferir tanto a uns quanto a outros o beijo venturoso do Amor de 

Deus nas suas próprias almas. 

   Sejamos sempre gratos. 

 

Lady Di  (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium)  

(Salvador/BA, 15 de outubro de 2013) 
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   Nota do médium: A querida Entidade Lady Di se apresentou à nossa 

percepção mediúnica, um dia antes da transmissão da mensagem acima.  

   Sua alma generosa, e extremamente terna, nos chamou a atenção para a 

necessidade de a recebermos como uma das Instrutoras do presente 

trabalho, que nos facultaria algum tipo de informação a cerca dos serviços 

de Engenharia Robótica, levados a efeito no Mundo Maior.  

   No entanto, em decorrência da nossa reiterada insistência em afirmar-lhe 

a nossa incapacidade emocional para dar prosseguimento às Revelações da 

Ciência Transcendental, inesperadamente ela passou a nos ministrar a 

mensagem acima, num tom mais evangélico e de menor conteúdo 

matemático, embora a precisão milimétrica de suas observações em torno 

do planeta Urano.  

   Por sinal, sequer sabíamos a origem de sua descoberta, a não ser 

quando, após a transmissão da psicografia, fomos buscar na Internet 

(Wikipédia) subsídios, ou embasamento cultural, em tono de suas 

afirmativas.  

   Quanto ao resultado da pesquisa, acreditamos, sinceramente, que nem 

precisamos relatar!... (Risos). 

   Vale anotarmos que a querida Lady Di, particularmente quanto às 

informações matemáticas apresentadas no final de sua mensagem muito 

especial, especialmente para mim mesmo, já que me encontro em grande 

desvalia intelectual e moral, teve o auxílio das Entidades Autoras do 

trabalho mediúnico em andamento, já que, segundo ela mesma, pouco tem 

em intimidade com os conceitos da Física ou da Matemática, já que por 

muitos milênios tem se dedicado, quase que exclusivamente, em ministrar 

ao seu próprio coração os conceitos básicos do bem, do amor e do belo, 

sintetizando o Pensamento Divino do Profeta de Nazaré, segundo ela 

mesma: O seu maior ideal e o seu mais profundo desejo. 

   E exatamente, neste momento da transmissão da mensagem, notamos 

que a querida Benfeitora se afastou de nosso campo magnético (aura 

bioplástica), como a nos deixar imerso numa espécie de vácuo mediúnico, 

que por sua vez foi rapidamente preenchido pelo pensamento do Amigo 

Espiritual Hernani G. Andrade, que passou a nos conduzir, de maneira mais 

segura, na elaboração dos dados matemáticos. 

   É bom que se diga, que para se transmitir determinadas equações 

matemáticas, mesmo que de maneira superficial, entre os Dois Planos da 

Vida, há de se perfazer na mente do médium e do Espírito comunicante 

uma série, quão variada, de movimentação de cálculos subconscientes, 

como se para chegar a determinada resposta, tivessem eles que, em 

verdade, refazerem todo o trajeto das formulas e equações, mesmo que na 

intimidade, ou nos subsolos de seus cérebros.  
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   Talvez, por isso mesmo, eu tenha percebido a amorosa Lady Di expressar 

uma fisionomia de extremo desconforto, e certo abatimento, 

especificamente na tradução da equação acima. 

   Para cada uma dessas recepções psicográficas, temos recebido como 

forma de contrapartida, por caridade mesmo, uma rajada luminosa de 

Revelações da Vida Maior em torno do próprio fenômeno ou em outras 

especificas manifestações da Mediunidade, com isso temos sido 

profundamente felizes por sermos humildes médiuns trabalhadores da 

Seara de Jesus. 

 

Nota Biográfica 

   Lady Diana Frances Spencer (posteriormente Diana, Princesa de Gales, 

Sandringham, 1 de julho de 1961 — Paris, 31 de agosto de 1997), também conhecida 

mundialmente por Lady Di, foi uma aristocrata, filantropa e a 

primeira esposa de Carlos, filho mais velho e herdeiro aparente de Isabel II do Reino 

Unido. 

Fonte: Wikipédia 

 

 

Nota do médium: Observemos, em deslumbramento, que a partir do Sol, a 

nossa Terra é o 3º. Planeta. E Urano o 7º. Planeta. E numa conta rápida, 

teremos o número 10 (7 + 3), o dia de meu nascimento. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sandringham_(Norfolk)
http://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_julho
http://pt.wikipedia.org/wiki/1961
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
http://pt.wikipedia.org/wiki/31_de_agosto
http://pt.wikipedia.org/wiki/1997
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esposa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos,_Pr%C3%ADncipe_de_Gales
http://pt.wikipedia.org/wiki/Herdeiro_aparente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Isabel_II_do_Reino_Unido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Isabel_II_do_Reino_Unido
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“No Laboratório da Mente” 

...”porque nada acontece casualmente em parte alguma”... 

Espírito Neio Lúcio/Chico Xavier, “COLHEITA DO BEM” (Ed. Vinha de Luz) 

    Em lágrimas, vai o Homem compondo o quadro vivo de sua 

própria experiência, suscitando ao Espírito valoroso e solidário as 

imensas corrigendas por qual haverá de passar, viver e laborar, no 

infinito campo de realizações por onde transita, arquiteta e multiplica 

valores novos, no que poderíamos chamar, muito acertadamente, de 

o grande “Laboratório da Mente”, expresso na síntese perfeita da 

glândula da vida emocional, a Pineal. 

   Muitos perquiridores, e malabaristas, da Nova Parapsicologia têm 

centrado os seus esforços, na ancia de encontrar neste apêndice 

singelo da natureza psíquica do ser eterno, com o desejo de que ela, 

a Pineal, pudesse, de fato, lhes consagrar, com o apoio das palhetas 

eletrônicas e eletrotécnicas, o seu subjacente manancial de força e 

magnetismo, aliás, como já fora motivo de estudo acurado pelos 

investigadores da própria Ciência Psiquiátrica, sem que isso os 

tivesse levado, em definitivo, a uma conclusão “material” em torno 

de suas possibilidades, toda “espiritual”. 

   Nos subterrâneos da mente, estão concentrados verdadeiros blocos 

de luz coagulada, como numa cadeia perpetua e infindável de ondas, 

camadas e bolhas, que haverão de se constituir no mais precioso 

objeto de estudo e pesquisa jamais encontrado na parte central do 

lobo frontal, tendo ai também o seu maior manancial de recursos 

psíquicos provenientes da alma espiritual. Dando, então, condições 

aos investigadores seriíssimos do Espírito humano, de se entreterem 

com o seu objeto de desejo: “Os Arquivos da Memória”.  

   Numa correnteza de ondas luminescentes, a consagrarem os 

postulados da Física Moderna, quanto ao movimento incessante dos 

arquétipos intransferíveis da natureza moral do individuo por meio de 

camadas sobrepostas umas às outras, num contínuo espaço tempo, 

dando a impressão de bolhas que se subdividem ininterruptamente, 

encontraremos as “imagens” ou “gravações” das diversas 

experiências vividas pela Criatura de Deus, desde os seus primeiros 

passos no berço da vida marinha sobre o Planeta, até os momentos 

cruciantes das vidas que ainda haverão de se manifestarem em 

ocorrências futuras, talvez dentro dos próximos dois ou três milênios. 
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Obviamente, isto variando, em ocorrência, de acordo a capacidade 

mental e a condição moral de cada individualidade encarnada no solo 

da Terra, valendo a ressalva de que o nosso Orbe se constitui 

“também” de camadas sobrepostas, a representarem, cada uma 

delas, uma faixa de vida ou existência específica, no grande concerto 

de Vidas Sucessivas que vale também, individualmente e 

coletivamente, para cada um desses planos de experiências 

múltiplas. 

   Os mecanicistas da mente humana, se realmente se dedicarem a 

investigação séria e sem preconceitos, com o auxílio venturoso do 

Espiritismo, haverão de adentrar os portões angustiantes da 

Esquizofrenia, por meio da ferramenta mediúnica humana, quando 

juntos, os benfeitores encarnados e os Instrutores desencarnados, 

facilitados pela mecânica esquadrinhadora das ocorrências bilaterais 

do epitélio, pelos serviços da mediunidade em si mesma, farão 

maravilhas em favor do Conhecimento, da Cultura e da Saúde 

humana, seja no seio da Medicina curativa da Terra, ou entre os 

quartéis inapreciáveis do mundo intimo e perfeito de cada criatura do 

Plano Espiritual. 

   A nossa intenção é de promover uma Medicina que atenda aos dois 

hemisférios da existência, o material e o espiritual.  

   E dentro desse conceito de reforma do pensamento acadêmico 

ortodoxo, a partir da proposta primeira da Terceira Revelação, em 

esclarecendo, orientando e sugestionando as Ciências diversas dos 

homens transitórios pelo controle rigoroso das informações advindas 

das Mentes desencarnadas – numa escala ascendente de 

universalidade, patrocinada pelos diversos sujeitos (médiuns) 

espalhados pelo Brasil e pelo mundo afora, sem que isso venha a 

representar qualquer tipo de aforismo referendado em torno de 

ortodoxia, ou mesmo da elitização do pensamento espiritualista, já 

que para nós Espíritos do Senhor, verdadeiramente imbuídos do 

desejo de transformar as sociedades do Globo pela proposta 

acalentadora da Boa Nova do Cristo, o que mais nos interessa, de 

verdade, não é este ou aquele culto de origem africana, européia, 

asiática, americana, ou mesmo, “marciana”...  

   Mas sim, o nosso comprometimento, enquanto pessoa, 

individualidade, agremiação filosófica, cientifica ou artística, religiosa 

e cultural, segundo o pensamento imortal do “Fora da Caridade não 

há Salvação” – vamos pincelando para os seres terráqueos que esta 
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singela fonte de recursos protéicos – membrana epitelial – renova-se 

a cada momento, constituindo-se primordialmente das paredes ultra-

sensíveis da vestimenta fotoelétrica do corpo espiritual.  

   Numa linguagem mais simples, menos rebuscada, podemos 

assegurar que se trata da “pele” ou membrana que reveste o corpo 

astral do homem encarnado. Já que num futuro, mais ou menos 

breve, os amigos que estudam a fisiologia dos revestimentos das 

células e das variadas espécies de seres vivos infinitesimais do corpo 

humano, haverão de encontrar ai o exato ponto de convergência 

entre o corpo sensório carnal e o, ainda misterioso, perispírito dos 

espíritas modernos. 

   A nossa proposta continua sendo a de auxílio mútuo. A 

consciência espírita nos convoca a todo o momento a uma 

responsável, quão urgente, mudança de hábitos, valores e desejos, 

numa extensão tão valorosa quanto profunda.  

   O serviço, para cada uma das partes, não faltará. 

   Movimentemos os nossos corpos na direção do Mundo Maior, 

habilitando-nos desde já ao futuro glorioso que nos aguarda o 

Espírito Imortal, logo após transpormos o inequívoco portal da morte. 

   Fiquem todos com o abraço carinhoso do amigo de sempre e fiel 

servidor. 

 

Neio Lúcio  (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium)  

(Salvador/BA, 16 de novembro de 2013) 
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   Nota: O querido professor Arthur Joviano (Neio Lúcio), foi o pai de 

Rômulo Joviano, o chefe de Chico Xavier na Fazenda Modelo de Pedro 

Leopoldo/MG. Espírito luminoso que passou a psicografar por intermédio 

das faculdades mediúnicas de Chico. 

   Envolvido pelos pensamentos amorosos do querido Neio Lúcio e da 

benfeitora Ladi Di, pudemos apreciar pela clarividência psicométrica, ao 

assistirmos um DVD de Richard Clayderman, “Memories” (Radar Records), 

quando uma criança, acreditamos de nacionalidade nórdica, passou a 

irradiar de seu próprio corpo físico-astral, numa torrente de magnetismo 

específico, tonalidades que apresentavam em seu conjunto mento-

emocional características psicológicas da nacionalidade negra brasileira, a 

caracterizar-lhe, aos nossos olhos perplexos e emocionados, numa 

existência passada, a condição de escrava.  

   Muito admirado, observamos que ela, a agora linda criança loura de seus 

aproximados 6-7 anos, se encontrava em processo de “aprendizado”, não 

por ter cometido determinadas atrocidades para com as nações européias, 

mas unicamente para que aprendesse a amar o povo que lhe havia, 

anteriormente, lhe tornado cativa das celas, das correntes e das maldades 

dos antigos senhores de escravos do Brasil colonial. Seduzida, agora, pelo 

desejo de crescer e evoluir, diante da possibilidade de conquistar maiores 

patamares de evolução à frente do Grande Infinito, construía para si mesma 

a oportunidade de viver a Espiritualidade Superior pela conquista dos 

valores inapreciáveis da universalidade, solidariedade e da caridade, sem 

que lhe maltratasse o ego ferido por qualquer sentimento de rixa ou 

rivalidade para com os povos do velho continente, precursores das grandes 

e graves dores que o seu povo africano, de outrora, havia passado nos 

tempos da escravidão. 

   Ou seja, o orgulho de classe, de credo e de raça, ali, nela mesma, era 

substituído pelo serviço de humildade e de fraternidade sem limites. 

 

“Que ameis uns aos outros como Eu vos amei”. - Jesus (João 15:12) 



      Livro # 6: “SÃO LUIS IX – Vol. 1” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho  
 

 
139 

Ed. e-book: 
2015 

“O Mensageiro Celeste”! 

 
 

Desde o berço Vivaldo apresentou os casos mais interessantes de 

Mediunidade precoce! 

   Na Grande jornada da existência material, vamos encontrar, aqui e 

acolá, sempre uma nova oportunidade de mexer com os nossos 

“objetos” mais caros, que seja, com os arquivos da nossa memória 

profunda, quando, ao sabor “dos ventos”, nem sempre abafados 

pelas correntes contrárias às animosidades que trazemos, muitas 

vezes, de épocas recuadas no tempo e que em caráter de urgência 

nos pede, quase que desesperadamente, pela quitação de nossos 

débitos diante às dívidas imensas para com a Contabilidade Divina, 

que, vez por outra, acabamos por reencontrar à nossa frente alguns 

daqueles que verdadeiramente estiveram ao nosso lado no passado 

longínquo ou remoto, a nos proporcionarem alegrias, dores, aflições 

ou felicitações e, em muitas ocasiões de reverenciar-lhes a figura 

singela, seja como esposa ou esposo, como filhos do coração, ou 

então, e seguramente, como a parentela comprida e exprimida entre 

as aluviões de dramas que aprouve o Senhor de Toda a Vida nos 

ceder, e conceder, em forma de oportunidades generosas de 

crescimento, construção, e resgate de antigas amizades perdidas ou 

paixões mal resolvidas, estas últimas por intermédio das graves 

crises conjugais, ou mesmo, por entre os sortilégios da acusação 

perpetrada pelos filhinhos da alma, muitas vezes convertidos em 

negros corcéis da queixa, do azedume, da blasfêmia e tanto quanto 

do desprezo. 

   Mas, a vida tem dessas coisas...  

http://4.bp.blogspot.com/_7-I4NH6cPcw/TO1E93Nr11I/AAAAAAAAA3k/qKOCeSXM52E/s1600/Anjos_.jpg
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   O que importa, verdadeiramente, é que estejamos aptos a 

envergar a proposta salutar de remissão de nossas faltas pretéritas 

pela obra magnânima do amor e da compreensão, da tolerância e do 

perdão, ao envergarmos nos ombros a própria cruz do sofrimento, 

transformando o nosso calvário em bendita realização luminosa para 

o futuro. 

   Necessariamente, como seria de nosso desejo, mesmo quase não 

tendo, o nosso querido medianeiro, forças aptas a maior 

empreendimento no serviço sempre construtivo da Informação, pelas 

vias da Mediunidade de Provas, já tendo ele empreendido o esforço 

sublime de em apenas alguns poucos dias ter construído, por nosso 

intermédio (observemos, que se inverteram os “papeis”...  

   Sinceramente, não saberíamos afirmar, neste momento, quem é o 

médium de quem... quem é de fato o agente transmissor da 

mensagem, visto que o querido rei São Luis de França, o nosso 

estimado Vivaldo Filho, tem por nosso carinho e nosso amor a 

completa consciência de que faz parte de uma Comunidade Vigorosa 

de Agentes Espirituais, a trabalharem dia e noite, literalmente, pelo 

serviço de divulgação do Espiritismo), o presente trabalho que, para 

sermos sinceros, temos que testemunhar algo a seu respeito, mas 

que quase nada de novo tem nele, neste opúsculo de bênçãos, que já 

não tenha sido pressagiado nas páginas das obras vivificantes de 

André Luiz e Emmanuel, pelo nosso querido Chico Xavier, pelo menos 

nas “entrelinhas”, como um verdadeiro arsenal de “chaves mestras” 

para um grande enigma que agora começa a se delinear aos nossos 

olhos atentos e curiosos.  

   Mas, que o faz muito especial, particularmente por ter se 

convertido muito naturalmente em uma obra muito humilde de 

Reconstrução da História do Espiritismo, algo que desde o século XIX 

vem tomando corpo, a partir mesmo do próprio interesse de Allan 

Kardec em deixar registrado para as gerações futuras o que de 

melhor fora constituído pelo Espiritismo nascente, em termos de 

serviço, trabalho, amor e dedicação, por parte de seus adeptos 

encarnados e colaboradores espirituais. 

   Desde o início de sua eclosão mediúnica, em início do ano de 1996, 

pode o nosso medianeiro perceber que sobre a sua cabeça pairavam 

Entidades um tanto “diferenciadas”...  
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   Almas Sublimes que haviam colaborado com Allan Kardec na 

elaboração da Doutrina dos Espíritos, agora lhes cercavam os passos.  

   Entretanto, pela sua modéstia natural, preferiu não somente 

esquecer a ocorrência (por mais de 15 anos consecutivos!) como 

deixar para si mesmo as visões transcendentes que passou a reter na 

própria retina material, apesar de que muitos poderão aludir ao 

“campo visual perispiritual”, no entanto, no seu caso, em particular, 

as imagens se processavam na Esfera material, como se o próprio 

Mundo dos Espíritos baixasse dos Céus Luminosos do Sem Fim tão 

somente para que o seu precioso “farnel”, o jovem São Luis agora na 

roupagem do humilde servidor da Mediunidade com Jesus, pudesse 

entrever as claridades da Vida Infinita aos seus santos pés...  

   Isto, sem dúvida o constrange, em seu bondoso coração, amigo e 

fraternal, no entanto, como fiel interprete da Vida Maior, se resigna à 

Vontade Sacrossanta do Cristo, dos momentos marcantes que viveu e 

presenciou a partir dos fenômenos mediúnicos ininterruptos e 

abundantes que chegavam de roldão à sua sensibilidade “iniciante”, 

sem que tivesse o apoio de quem quer que fosse, a não ser os 

infindáveis livros que lhes chegavam às mãos, providenciados pelos 

seus generosos Guias, obviamente a partir do próprio esforço 

financeiro do querido companheiro da Mediunidade, que nada 

tinha em ouro ou em moeda, já que muito pobre e desvalido de 

recursos financeiros entregava o pouco que tinha aos cuidados de sua 

querida mãezinha no auxílio à manutenção do lar e, um outro tanto, 

à obra da assistência material aos desvalidos do caminho.  

   Apesar da “dureza”, não esqueceu jamais de depositar o seu suado 

dinheiro nos cofres das editoras espíritas brasileiras, quando, muito 

sacrificialmente, dava tudo o que lhe sobrava na compra do seu 

maior tesouro: Os livros espíritas! 

   Foram os “Mais Lindos Casos do Evangelho Vivo” que pudemos 

testemunhar por intermédio de suas faculdades mediúnicas, ainda em 

desenvolvimento e franca expansão, desde aquele final de verão de 

1995-1996. Muitas expressões espirituais de divina beleza se faziam 

produzir pelos seus fluidos animais, entrecortados pelas irradiações 

das Potencias Espirituais que se faziam de presarozos zeladores de 

sua saúde física e mental, a exemplo de ao inusitadamente perceber, 

acorrentado aos seus próprios pés, um Espírito extremamente 

necessitado de auxílio ser arrastado por suas próprias pernas, metros 
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à frente, sem que se desse mesmo conta de o porquê de tudo 

aquilo?!...  

   Em outras ocasiões, eram outras Entidades sofredoras que se 

jogavam aos seus pés, buscando-lhe o auxílio, pela força 

mesma de suas orações e de sua fé quase inocente em Deus. E 

quantas não foram às vezes, que lhe presenciamos intimamente 

“rogar ao Pai” um pouco mais de alimento, que já se escoava no 

próprio prato, por não ter como pagar por uma nova 

alimentação, em dia de trabalho edificante... E naqueles momentos, 

em várias ocasiões diferentes, observava, ele mesmo, que o alimento 

solicitado aos Céus se lhe “materializava” no próprio prato, como a 

literalmente “não deixar esvaziar-lhe a tigela”, enquanto ele 

mesmo não tivesse saciado a fome... E tão, somente quando já 

um tanto constrangido de vergonha pela sua própria desvalia, diante 

dos Poderes Celestes, elevava o pensamento aos Bons Espíritos, 

afirmando-lhes em tom de ternura e inocente emoção: “Tá bom, 

meus amigos. Já Estou satisfeito”!... Era quando se encerrava o 

maravilhoso “Fenômeno da Multiplicação”. 

   Clarividência, Clariaudiência, Psicofônia, Desdobramentos (inclusive 

com extrema lucidez e em estado de vigília), Psicométria, são 

algumas das potencialidades mediúnicas que se manifestam por sua 

alma terna e doce, com expressões maravilhosas de Espiritualidade 

Superior.  

   As ocorrências da Mediunidade de Efeitos-físicos são diversas, 

quanto variadas. Precisaríamos, naturalmente, de mais tempo e um 

pouco mais de esforço de nossa memória para que pudéssemos 

traçar, mesmo que em síntese, do que fomos testemunhas oculares 

(mesmo a distancia) do que já se passou com o nosso pupilo, haja 

vista a quantidade de fenômenos por ele vivenciados no decorrer dos 

últimos 17 janeiros de vivencia e prática de sua faculdade mediúnica, 

segundo o nobre Espírito Dr. Odilon Fernandes, pelo querido médium 

uberabense Carlos A. Baccelli: “Nos seus labores mediúnicos com 

Jesus”.  

   Levitação, Fenômenos espontâneos de Poltergeist, estes induzidos 

por Agentes Espirituais Superiores, Materializações espirituais de 

variados aspectos (inclusive de Agêneres) e, ainda com 

Desmaterializações de corpos sólidos, inclusive de seu próprio corpo 

físico e de terceiros (neste último caso, somente observado pelo seu 

sentido físico-espiritual), Transporte, aqui inclusive em “corpo 
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material” completamente teletransportado para regiões sombrias 

do Invisível, mesmo que por frações de segundos, com tempo 

suficiente para que ele mesmo osculasse em seu próprio coração, 

sensível e generoso, a necessidade constante do “Orai e Vigiai”. 

 

                Yvonne A. Pereira                            Leonora Piper 

   Alguns desses casos singelos têm sido, por ele mesmo, relatados 

em síntese, com a nossa permissão, para que não deixe passar a 

oportunidade de expressar pela própria experiência, assim como o fez 

os queridos Yvonne A. Pereira, Rev. G. Vale Owen, Leonora Piper, 

dentre outros tantos “Lindos Casos da Mediunidade Gloriosa no 

Cristo”, o exemplo do bom servidor, aquele que utiliza as suas 

ferramentas divinas por profundo amor ao próprio exercício 

santificado da Mediunidade com Jesus de Nazaré. Vindo assim, 

mesmo que singelamente, a contribuir com a causa do Espiritismo 

Científico, nas Terras do Cruzeiro. 

   Temos plena consciência do seu esforço tremendo em se fazer 

portador das nossas “orientações para o mundo espírita do futuro”, 

mas o temos alertado, mesmo que intuitivamente, que suas 

faculdades não lhe pertencem, mas ao próprio Senhor, que pode lhes 

subtrair segundo a Sua vontade, ou então, lhes estender mais ainda, 

segundo o Seu Santo desejo, para que cada médium como cada 

religioso possa apreender desde as paragens do Eterno a glória 

perpetua da Vida Imortal.  
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   De uma hora para outra, durante o serviço de recepção das páginas 

aqui apresentadas, em forma de DOSSIÊ ESPIRITUAL 

“SIGILOSO”, não somente da reencarnação de seu grupo familiar 

conjugal, formado por ele mesmo, Francisca e nossa estimada 

Joaninha, mas com o objetivo principal de trazer para o mundo 

material algumas das facetas de suas programações corporais, 

aliadas à Múltiplas Reencarnações vividas por ele mesmo no solo da 

Terra, assim como também o desenrolar de alguns Novos Fatos 

Espíritas, motivados pela sua capacidade hipersensível na esfera da 

Medicina e da Ciência Transcendental, de uma maneira geral, como 

contributo do Mundo Maior para as gerações futuras de espiritualistas 

que, mais adiante, possam vir a se espelharem no contributo dos 

grandes Mensageiros que aterrissaram no solo físico carnal, tanto no 

hoje como no passado do Espiritismo, em particular...  

   TEMOS OBESERVADO O GRANDE SOFRIMENTO DE NOSSO MÉDIUM 

EM CONTINUAR NA RECEPÇÃO DAS MENSAGENS CONSAGRADAS, À 

ELE MESMO, PELO MUNDO MAIS ALTO, COMO AUXÍLIO 

EDUCACIONAL SINGELO E RENOVADOR DE SUAS PRÓPRIAS FORÇAS 

MENTAIS E EMOCIONAIS. 

   No entanto, fica o nosso alerta de que nem ele e nem qualquer 

outro companheiro que venha a esposar o mandato de amor ao 

Senhor pela Mediunidade esclarecida em Allan Kardec, deverá se 

sentir constrangido ou desmotivado, por interromper o serviço 

em andamento, mesmo que a conta de “desconforto” pessoal, 

mesmo porque, tais irradiações provenientes da força mental de seus 

Guias Espirituais podem, em determinadas circunstâncias, acarretar 

variados contratempos na economia fisiológica, quanto emocional, do 

medianeiro, haja vista, as variadas imagens mentais, projetadas 

sobre os seus centros de vitalidade perispirituais, particularmente os 

do lobo frontal, serem de poder magnético muito superior ao o 

atualmente permitido pela economia psíquica, e mesmo psicológica, 

do sujeito sob os nossos cuidados, temporariamente em transito pelo 

solo do Plano Material. 

  Vejamos que na sua primeira obra, ainda inédita, realizada sob o 

aval do Mundo Maior (“MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS” – 

Relatos de um Médium Espírita), poderemos todos apreciar um 

vigoroso exemplo de “transferência de dados mentais” entre os 

Agentes Espirituais Superiores e o nosso médium. A situação pode, e 

vai, variar ao infinito. Por este motivo, rogamos-lhe a humildade e a 

compreensão necessárias para que não venha a desistir de continuar, 
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em outras oportunidades, com o serviço que, à rigor, não nos 

pertence, e sim ao Cristo de Deus. 

   Por outro lado, não temos a ilusão que “todos” os companheiros 

espíritas haverão de lhe acolher, inicialmente, o seu esforço 

mediúnico, particularmente no que se refere à autenticidade 

das assinaturas com as quais os Espíritos Amigos tem se 

identificado, tanto aqui quanto nas obras mediúnicas que lhe 

antecederam, mas que infelizmente continuam inéditas para o público 

geral, tendo em vista que os editores espíritas contemporâneos estão 

mais interessados nas vultosas “cifras” provenientes de obras de 

baixíssimo valor doutrinário, a conta de literatura exclusivamente 

romanceada e sem qualquer conexão com os interesses da 

Espiritualidade Maior que, verdadeiramente, fazer valer a orientação 

de Allan Kardec no que tange à qualidade dos serviços editoriais e 

doutrinários do Espiritismo.  

   Quando não, a interditarem de maneira terrível todo e qualquer 

esforço literário de médiuns e escritores que não tenham em seus 

currículos pessoais títulos acadêmicos aureolados da púrpura social 

do mundo transitório (apesar de retermos no próprio coração o maior 

respeito aos títulos de Educação que enobrecem a Ciência e a Cultura 

da vida planetária, pelos cidadãos que trazem, em si mesmos, o ideal 

verdadeiro de crescimento interior e de construção do bem e do 

belo), desarticulando, assim, o verdadeiro povo de Deus... os homens 

e mulheres simples, que na condição de médiuns e autores simplórios 

encontram a maior dificuldade do mundo para romper a barreira 

tenebrosa da elitização que lamentavelmente já tomou corpo no seio 

sagrado do Espiritismo Evangélico em terras do Brasil. 

   No entanto, este desconforto não é um privilégio único de nosso 

medianeiro, já que o próprio Chico Xavier, apesar de sua extensa 

folha de serviços corridos no seio da comunidade Cristã espírita, fora 

também alvo dessas perseguições, crendo os seus adversários que 

sua tarefa era “singela” demais junto aos pobres e desvalidos, às 

mães sofridas e angustiadas que rumavam em caravanas na direção 

de Uberaba, para que fossem “desperdiçadas”, acreditando, estes,  

de forma muito simplória e pouco produtiva para os espíritos cultos 

da época contemporânea, já a nosso ver, eminentemente vaidosos, 

pomposos e quase nada caridosos. 

   Esta sim, uma verdadeira aberração doutrinária, segundo o 

pensamento do Espírito de Verdade. 
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   Para os vossos Guias, os verdadeiros privilegiados no Espiritismo, 

se é que existe algum, são somente aqueles que comungam e 

vivenciam a mensagem solidária do Salvador. Por isto, não podemos 

crer que deva ter qualquer tipo de casta no nosso santo movimento, 

como uma espécie de elite, ou grupo, formado por uma meia dúzia 

de escolhidos, ou apadrinhados, que venha a possuir o privilégio 

exclusivo, quão pernicioso, de “únicos” detentores de Cultura 

doutrinária suficiente e capaz de produzir boa literatura. 

   E assim, segue o nosso querido Vivaldo. Apesar de lhe cair sobre a 

cabeça as bênçãos veneráveis dos fenômenos maravilhosos da Vida 

Mais Superior, demanda ele, cada vez mais, vôos mais altos na 

direção do Cristo de Deus, acolhendo em seu coração e em seus 

braços, dentro de suas possibilidades muito limitada (materialmente 

falando, já que o coração será sempre fonte inesgotável de riquezas 

espirituais), todos aqueles que buscam suavizar suas dores e seus 

sofrimentos pela proposta misericordiosa da Boa Nova.  

   Por estas assinaturas, de Espíritos Amigos quão dedicados, 

valorosos quão veneráveis, muitos o qualificarão de obsidiado. Pela 

sua postura em fazer valer as orientações de Allan Kardec, lhe 

taxarão de louco e fanático. 

http://www.4shared.com/folder/vfSInBBZ/MAIS_DE_700_LIVROS_ESPRITAS.html
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   Mas, todos se esquecendo dos estudos de André Luiz (por Chico 

Xavier), na obra “No Mundo Maior”, quando no capítulo 9, 

MEDIUNIDADE, pode, o querido Instrutor da Vida Mais Alta, nos legar 

a mais perfeita síntese educativa das comunicações mediúnicas, 

facilitando aos espíritas valorosos e dedicados o estudo da 

Mediunidade num entendimento tão preciso quanto precioso das 

condições a que estão expostos os médiuns, no que tange aos 

fenômenos em si mesmos, e no que se refere à incompreensão dos 

pseudo investigadores que se supõem, inadvertidamente, 

conhecedores absolutos da Verdade. 

   Temos notícia, de que as visões mais veneráveis dos Santos e dos 

Profetas foram aquelas de quando margearam a presença do Senhor, 

por entre os seus conflitos íntimos e imensos, entrecortados das 

passionais demonstrações de desespero ante o confronto da dor, da 

miséria, do trabalho quase esgotante e das imensas demonstrações 

de repúdio por parte da própria parentela, a lhes surpreenderem, 

propositadamente, com o fel da intolerância e o sarcasmo da injuria. 

E assim como eles, os antigos cristãos, profetas valorosos e variados 

médiuns da modernidade do mundo passageiro, vemos o nosso 

Vivaldo (São Luis IX), mesmo não tendo a compreensão perfeita do 

que vem a se desenrolar sobre a sua cabeça, forjada em luz divina e 

ainda aureolada pela coroa diamantina dos triunfadores do passado, 

apesar de alguns percalços no caminho, vislumbrar, hesitante e 

lacrimoso, o olhar sempre generoso e compassivo do Cristo Jesus, 

quando em diversas oportunidades nesta atual reencarnação 
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tem não somente visualizado a presença do Mestre Amigo a sua 

frente, como entretido conversação prazerosa e profundamente 

acolhedora com Ele mesmo, diante das lutas que tem travado não 

apenas entre os agentes das sombras do Plano Espiritual inferior, que 

lhe acompanham os paços de muito perto, mas muito 

particularmente entre aqueles que poderiam se declarar, caso não 

fosse o “contra-senso” habitual entre os religiosos do mundo 

contemporâneo, de espíritas convictos... O Divino Profeta, Em 

Pessoa, lhe revela aos próprios ouvidos, pela clarividência e pela 

clariaudiência poderosas de que faz uso na atual encarnação, os 

quadros sublimes da temperança, do amor profundo pelas 

Criaturas de Deus, e da esperança sempre confiante no Bem Eterno. 

   O olhar meigo e terno do Doce Rabi, têm lhe proporcionado a paz e 

a saudade extrema da Vida Espiritual. Mas segue ele confiante, 

lutando a cada momento contra a queixa própria e a própria 

inferioridade moral, que se afirma detentor, na certeza de em algum 

dia retornar à Casa Paternal do Supremo Senhor, com a proposta de 

continuar sempre trabalhando e sempre servindo, mediante a sua 

própria capacidade de servir e de trabalhar. 

   Estudo este que vale para todos nós. 

   E, em assim sendo, vai ele tropeçando aqui, se levantando mais ali, 

sempre no desejo ardoroso de cumprir a sua missão... A de ser, nada 

mais e nada menos que um singelo “carteiro” Entre os Dois Mundos. 

   Mas como íamos dizendo... não seremos injustos. Nem todos, pelo 

menos um ou dois companheiros espíritas lhe deram o arrimo 

(estritamente) necessário, para que não se sentisse demasiadamente 

na solidão, que perdurou até o seu reencontro com Francisca e a 

(curiosa) Joane. 

   Foram momentos de puro encantamento e profunda beleza para 

todos nós, os seus Guias Protetores que, do lado de cá, “cruzavam os 

dedos” para que continuassem no campo de batalha, sem 

esmorecimentos excessivos e que procurassem, diante das 

dificuldades naturais da reencarnação, a melhor solução para os 

projetos medonhos das almas inferiores que desejavam, a qualquer 

custo, lhes verem no átrio da derrota. 

   Mas como diz o chavão popular, A Vida Tem Dessas Coisas... 
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   Formulamos votos sinceros, para que os três reencontrem o seu 

caminho, a partir da proposta santificante de construir e amealhar 

bens eternos para Deus. 

   Jesus nos abençoe, sempre e sempre, todos os propósitos que 

acolhermos no coração em benefício da Humanidade inteira. 

   O abraço carinhoso do papai espiritual. 

 

Bezerra de Menezes  (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium)  

 (Salvador/BA, 16 de outubro de 2013) 

“E, procurando devassar o mistério de tão estupendo fato, temos reconhecido a 

evidencia que o lápis é tocado pelo Espírito de um médico, que não faz 

caprichos de ocultar-se, dando francamente o nome que teve em 

vida, o que é confirmado pela mediunidade vidente”. 

– Adolfo Bezerra de Menezes 

(“A loucura sob novo prisma”, FEB) 
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“Revelações do Amor Imortal”! 

“Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons 

dispensadores da multiforme graça de Deus.” – Pedro  

(I Pedro, 4:10.) 

 

   Comungamos perfeitamente com o que tem sido relatado, 

observado e instruído nos desejos fervorosos de paz, amor, 

dignidade, compreensão e profunda alegria pelos Mensageiros 

Divinos, ao relatarem, com as suas almas compungidas no sublime 

entendimento entre o amor humano e o amor ideal, aquele 

estreito, quão perfeito, sentido que dá ao Espírito a compulsão para a 

Beleza e para o Sublime, abrasado no mais profundo convívio de 

sinceridade, esperança e solidariedade, entre Criaturas que se 

identificam ao toque do primeiro olhar. Aliás, sentimento apenas 

encontrado entre os movimentos e desejos dos verdadeiramente 

apaixonados e verdadeiramente comprometidos com o Amor 

Incondicional.  

   Tendo, eles, em Jesus Cristo o seu farol sublime e a sua eterna fé, 

por sua vez, constituído das alegrias sinceras no convívio afetuoso 

entre as Almas Gêmeas ou Almas Irmãs, a intermediarem as ações 

dos Planos Material e Espiritual com as ferramentas da Alma Eterna, 

no amor-puro e no amor-entrega, propiciadores do intercambio 

salutar entre os Dois Planos da Vida, almas sinceras que se buscam 

no hoje e se projetam para o grande amanhã, sempre entrosadas 

pela generosidade mútua, acarretada, muito intimamente, pelas 

constantes promessas de ventura e ofertas de gratidão, umas às 
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outras, nesse vai vem de formosas conquistas no soberbo 

entendimento, perante o triunfo definitivo da Eterna Alegria... 

   O quadro apresentado aqui, não poderia ser dos melhores, visto 

que não temos apenas, e tão somente, uma constelação de almas 

redimidas... Aliás, longe estão disto!... Porém, se observarmos com 

mais atenção e um pouco mais de cuidado, haveremos todos de 

vislumbrar o “quadro perfeito” da dinastia sublime no reencontro de 

almas irmãs que se buscam no tempo e no espaço, com o ardente 

desejo, mesmo que inconscientemente, de se entregarem nos braços 

uns dos outros na intenção sempre positiva de caminhar para frente e 

para o Alto, na conquista de melhores e mais saudáveis 

empreendimentos, quando, mais à frente, poderão, todos juntos, se 

distanciarem cada vez mais do passado, muitas vezes tenebroso, com 

o testemunho pessoal, e agora consciente, da reforma intima tão 

desejada, mas ainda tão distante da maioria de nós, criaturas 

simplórias que somos, exatamente pela confiança nos valores 

verdadeiramente intransferíveis do ser perene e não por conta 

unicamente dos favores do mundo transitório, ou seja, nos tesouros 

do carinho, da ternura, da felicidade e da alegria saudável, tanto 

quanto do entusiasmo e da coragem fervorosa nos desígnios 

supremos de Deus.  

   As Revelações das Vidas Passadas (e mesmo futuras!) são 

ocorrências naturais do psiquismo espiritual, mediante a 

compreensão espontânea, por parte de cada individualidade 

encarnada ou desencarnada, do que realizou e do que está ainda por 

fazer.  

   Cada vez mais consciente de seus compromissos diante da vida 

imperecível, cada indivíduo passa a receber do Mais Alto as dádivas 

abundantes das suas “cotas memoriais” quando, então, lhe será 

oportunizada pelas Altas Esferas do Invisível as condições necessárias 

para a recepção, por parte de seu próprio psiquismo, da colheita de 

valores ou de débitos que haverão de lhe valer “ao cêntuplo”, 

segundo tenha mal ou bem se destacado na própria vida intima. 

   A escolha do caminho é toda individual, abstração feita da Vontade 

de Deus que, segundo a sua perene Justiça, nos convoca ao encontro 

com nós mesmos, mediante a nossa vontade, ainda imperfeita e 

imprecisa, de caminharmos sozinhos para frente ou para trás, para 

cima ou para baixo, obviamente não desconsiderando as afirmativas 

da Moderna Física, ou Física das Ondulações Ópticas, quando todo o 
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concerto do Universo ponderável está subordinado a preceitos de 

relatividade, tanto no “tempo” quanto no “espaço”, de acordo a 

profética afirmativa científica de Einstein. 

   Portanto, procuremos fazer a escolha certa. 

   O caminho o Cristo já nos traçou há mais de dois mil anos 

passados: O Amor Perfeito entre todas as Criaturas do Universo. 

   O ritmo de cada passada nossa, deverá ser observado por cada 

indivíduo, segundo o seu entendimento das Leis Naturais e a sua 

compreensão a cerca da hora que passa... Quando vemos o tempo 

urgir para cada um de nós, neste início de Tempos Novos. 

   A Lei impera para todos.  

   Sejamos sábios e sejamos prudentes.  

   Mas sejamos, acima de tudo, afinados com a Vontade Suprema do 

Criador, que nos fez simples e ignorantes, porém pela Sua Paternal 

Bondade procurou nos dar o dom do “zelo”, pelas coisas sagradas e 

santas.  

 

   No mundo íntimo de cada criatura, sem exceção, existe uma 

centelha de luz, um marco ou o Gene de Deus, a nos sinalizar o 

quanto temos ainda por fazer, criar, construir e amar, a bem do 

entendimento nosso para com os desígnios superiores e para com os 

elevados serviços de solidariedade que devemos, enquanto filhos do 

Altíssimo, uns para com os outros. 

   A proposta deste trabalho cristão, sob a proteção de Jesus Cristo e 

Allan Kardec, terá o valor que cada um, em particular, depositar 
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sobre ele, não nos permitindo aferir juízo de valor para ele mesmo, já 

que o nosso desejo mais caro é o de elevar os corações humanos, 

encarnados e desencarnados, para os montes mais elevados da 

Felicidade Suprema, não somente pela instrução, mas, e 

principalmente, pela Educação dos Sentimentos, todo ele voltado 

para a nossa definitiva união com o Cristo Jesus. 

   Objetivando, dar andamento ao progresso natural do Espiritismo 

Evangélico, sob a batuta luminosa do Espírito da Verdade, procuram 

os Mensageiros Celestes, aqui se colocando na condição de humildes 

servidores da causa sacrossanta do Consolador, trazer para o 

conhecimento dos espíritas e do mundo cristão, de uma maneira 

geral, a graciosidade e a beleza das referências de Jesus a cerca da 

Reencarnação, tendo como ponto de apoio as variadas, quão, 

impressionantes revelações em torno da vida multifacetária do 

estimado médium Vivaldo Filho, um Agente da Luz Eterna, infiltrado 

no seio do Espiritismo com a finalidade de não deixar que esmoreçam 

os corações que lutam, trabalham e sofrem, comungando, 

invariavelmente, com a proposta perfeita do Espírito do Espiritismo, 

de que Fora da Caridade não há Salvação. 

   Longe de cada um de seus Guias Espirituais, lhe “mitificar” a 

personalidade espiritual, ou antes, de lhe outorgar uma aréola de 

virtudes perfeitas que somente aos Espíritos purificados  pertence, no 

entanto, faz-se necessário que comungando com o antigo projeto de 

Allan Kardec para a História do Espiritismo, tracemos em algumas 

linhas, nestes poucos capítulos que formam o conjunto desta obra, 

que pertence não somente a alguns poucos Amigos Espirituais, mas 

sim a uma plêiade imensa de Servidores Santificados do Mundo 

Superior que, à serviço do Senhor Supremo de Nossas Vidas, põe a 

descoberto, mas de maneira que todos possam se beneficiar com o 

seu conteúdo altamente enriquecedor para as nossas vidas, moral e 

espiritualmente, o que tem representado para o Espiritismo libertador 

os serviços de inquestionável valor que essa alma singela e valente 

tem realizado no decorrer dos milênios sobre a face do Planeta 

terrestre, não somente para si mesmo, como um Espírito em 

evolução , mas para toda a comunidade de almas que comungam-lhe 

da mesma faixa de pensamento e existência, na qual o amigo querido 

está inserido no contento da transitoriedade planetária. 

   O Espiritismo é o Consolador Prometido. 
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   O retorno de Jesus ao mundo material pela Caridade pura e 

simples. 

 

   Deus salve os espíritas evangélicos.  

   Afinal, somos os mais necessitados dos cristãos, exatamente por 

havermos envergado, simbolicamente, a cruz da Humanidade inteira 

nos próprios ombros, pela proposta primeira, e única, de estudar, 

compreender, aceitar, vivenciar, promover e divulgar as Grandes 

Verdades do Amor Perfeito... 

   Pela fé raciocinada e pela caridade incessante. 

 

   Emmanuel  (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium)  

 (Salvador/BA, 17 de outubro de 2013) 
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 “A Religião do Cristo”! 

Qual a verdadeira Religião? – “Ajudar os órfãos e as viúvas”. (Tiago, 1:27) 

 

   Meus queridos e amados irmãos! 

   Estejamos certos de que a verdadeira procedência das palavras do 

Apóstolo Tiago, está toda ela circunscrita ao pensamento glorioso do 

Messias Nazareno, não somente pela sua profunda expressão de 

Caridade, mas ainda, e muito particularmente, pelo desejo ardoroso 

do Senhor da Vida em nos consagrar ao verdadeiro sentido da sua 

Divina Missão, junto aos homens da Terra de ontem, como de hoje e 

ainda na Terra do grande amanhã, nos revelando pela graciosidade 

de seus ensinos misericordiosos e abrasadores no Amor Paixão de 

Deus, quando não podemos nos esquivar, ou nos esquecer, sem 

sofrer as conseqüências naturais do nosso desvio, das Leis 

inexpugnáveis da Caridade e da Justiça, da Compaixão e da 

Misericórdia, perante os que trilham solitários e esquecidos, pobres e 

deserdados pelo mundo, quando pela solidariedade haveremos de 

construir o futuro do Universo Inteiro pelo nosso serviço constante de 

auxílio aos mais indefesos e aos mais necessitados, aos mais 

desventurados e aos mais oprimidos, aos mais carentes quanto aos 

mais sofridos, todos extremamente havidos pela esperança na paz e 
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na compreensão, entendendo, cada um de nós, que entre estes 

irmãos estão exatamente todos aqueles que, de uma maneira ou de 

outra, se encontram espoliados da generosidade do nosso próprio 

dinheiro, de nosso próprio socorro e de nossa própria amizade, na 

intimidade mesmo de nosso próprio lar, na via pública ou onde quer 

que nos encontremos. 

   Podemos então compreender que a Verdadeira Religião é a do 

Amor Puro ou do Amor Perfeito, quando dispomos de alguma coisa 

de nosso próprio Espírito e ofertamos-lhe, sem demora, a todos 

àqueles que estão sedentos de sede pela água bendita e abençoada 

da ternura, da alegria, do pão e da salvação. 

 

   Sim! A salvação de uma alma desesperada que, sedenta e 

angustiada, pelas agruras da fome e do frio, recorre aos nossos 

préstimos, mesmo que insignificantes as nossas condições pessoais, 

na certeza de ter encontrado em cada um de nós o amparo, o auxílio 

e a ventura de voltar a sorrir, amar e compreender, sim, de que 

ninguém está ao desamparo do Altíssimo. 

   Movimentemos as nossas reservas de luxo, de supérfluo e dos 

outros tantos apetrechos de nossas bolsas, ou bolsos, na direção da 

paz de todos, sem medirmos esforços diante do enorme contingente 

de irmãos e irmãs que sobrecarregados, cansados e que, na maioria 

das vezes, em quase total abatimento, esperam, torcem e vibram por 

alguma fagulha, como por cada vintém, que possamos lhes devotar 

com o mesmo desprendimento exemplificado pelo Pastor Divino, mas 

ainda tão pouco vivenciado pelos que se denominam “seus 

seguidores”. 
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   E nesta linha de pensamento, encontramos no exemplo do rei São 

Luis de França a idéia central de nosso comunicado despretensioso, 

já que fora ele mesmo um dos principais artífices da Codificação do 

Espiritismo, a possibilitar ao Mensageiro divino Allan Kardec, cunhar 

em “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, a obra prima e 

fundamental de todo o edifício moral da Nova Revelação, o 

pensamento sublime de que: “Fora da Caridade não há 

Salvação”. 

   Sendo Allan Kardec, ele mesmo o Espírito da Verdade, teve a divina 

inspiração de apresentar ao mundo dos encarnados a Verdadeira 

Religião do Cristo, possibilitando às gerações futuras da Terra ter um 

referencial, ou uma proposta simétrica, para as suas conquistas na 

esfera da Cultura, da Religião e das Ciências, esteios basilares do 

desenvolvimento das Sociedades vindouras. 

   A Caridade, pura e simples. 

   A Caridade sem máculas. 

   A Caridade moral. 

   A Caridade material. 

   Obra perfeita da perfeita criação de Deus. 

   Os povos ou as coletividades necessitarão cada vez mais de sua 

prática, de sua vivencia e de sua energia. 

   Contagiemo-nos uns aos outros com a doce presença da Caridade. 

E lembremo-nos, tanto hoje quanto no grande amanhã, de que não 

teremos outra rota, ou outro caminho, que nos leve ao Deus de 

Misericórdia e ao Deus de Compaixão, senão pelas deliciosas 

correntezas de pura luz, pura beleza e pura alegria da Verdadeira 

Caridade. 

   Saudemos a Família Real de França, na compreensão de que eles, 

talvez, mais que qualquer um de nós mesmos, estão numa 

verdadeira “corda bamba”, no grande trapézio da vida carnal que, 

segundo podemos depreender, se torna a cada passo e a cada 

momento de suas existências atuais uma oportunidade preciosa de 

voltarem para os Mundos Felizes, vitoriosos e alegres, ou, então, 

submergirem vertiginosamente pelas águas tempestuosas dos Planos 

Inferiores, de onde poderão, lamentavelmente, esmiuçarem por 
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muito tempo a própria consciência, por profundas dores, na tentativa 

de compreenderem “onde falharam” ou “porque falharam”. 

   Por este e tantos outros motivos, roguemos ao Divino Amigo, por 

acréscimo de misericórdia, ofertar-lhes um tanto mais de saúde, 

entusiasmo e fé, pela prece e pela oração, para que juntos 

novamente eles empreendam a caminhada segura pelas rotas 

gloriosas da Caridade e do Amor Incomparável em Jesus de Nazaré.. 

   E isto vale para cada um de nós, simplórios andarilhos da Vida 

Eterna. 

   Fiquemos todos na paz do Senhor. 

 

Indira Gandhi  (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium)  

 (Salvador/BA, 15 de dezembro de 2013) 

   Nota do médium: A Grande Benfeitora Espiritual Indira Gandhi, se nos 

apresentou à clarividência mediúnica há alguns dias passados, nos deixando 

extremamente emocionados pela ternura de sua alma amiga e feliz, com 

um sorriso cativante e carregado de encanto. Inicialmente, imaginamos que 

a querida Instrutora da Vida Maior fora nos ministrar alguma instrução 
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relacionada às Ciências, no entanto, e para a minha total surpresa, passou 

ela a nos transmitir a sua mensagem psicográfica num tom todo moral e 

Evangélico, como a nos fazer compreender que ela está em completa 

sintonia com o pensamento do Cristo, mesmo ela tendo sido mulçumana, 

em sua ultima passagem pela Terra. 

   E o mais interessante, como ela mesma nos confirmou, sua nova 

reencarnação já está programada para os próximos anos, quando nascerá 

em solo planetário pelo ventre de uma jovem, e linda, mulher de cabelos 

louros, esta por sua vez descendente de família tradicional judaica. 

Reencarnação esta que ocorrerá na cidade de Salvador, Bahia. 

   Esse anjo de luz, de sorriso tão acolhedor e cativante quase tem nos 

levado às lágrimas durante as suas breves visitas espirituais. Vale a 

ressalva de que quando localizamos (“acidentalmente”) a jovem garota que 

será sua mãezinha querida, num encontro casual em plena rua de 

determinado bairro nobre de Salvador, quando nos dirigíamos ao posto 

central dos Correios, ficamos impressionados pela visão astral maravilhosa 

de uma Entidade Sublime que se colocara na condição pessoal de 

admiradora da grande estadista Indira Gandhi, quando imediatamente veio-

nos à intuição, e logo após a confirmação, de que ali, em verdade, 

estávamos diante da futura genitora, agora reencarnada como uma linda 

jovem de cabelos louros, sorriso generoso e olhar meigo, da grande 

benfeitora do povo indiano. 

 

Criptografia Quântica 

   Algo de muito interessante, para os nossos apontamentos singelos em 

torno da participação dessa querida benfeitora da Humanidade terrestre, 

fora que ela fez questão de nos informar que a sua comunicação espiritual 

fora toda ela Criptografada, ou seja, a vimos projetar o seu pensamento, 
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através de suas irradiações mentais, oriundas de seu corpo espiritual 

totalmente “criptografado”, como se ele (seu perispírito) tivesse sido 

montado a partir de um engenhoso “quebra-cabeças”, dando-nos a 

visão transcendente de ter sido tecido célula a célula, por forças magnéticas 

foto-neuro-transmissoras ultra-sensíveis, quando cada “pedaço”, ou cada 

parte, do magnífico quebra-cabeça perispiritual apresentava não somente 

vitalidade própria como também um determinado campo visual/mental, 

todo ele forjado em ondas especificas, em camadas superpostas, e 

calculadamente elaboradas para que não fossem identificadas de uma única 

vez, durante a transmissão. Ou seja, cada uma das, talvez, milhares de 

peças tinha um sistema avançado de comunicação a transmitirem a 

mesma informação, por meio de ondas mentais especificas, ou correntes de 

força eletro-magnética distintas. 

 

   O modelo de Criptografia Quântica, já utilizado confidencialmente como 

sistema avançado de segurança na transmissão de dados secretos, pelos 

governos ou agencias de segurança da Terra, acreditamos, apesar de minha 

completa ignorância em torno de assunto tão deslumbrante, seria, talvez, 

um pálido exemplo do que pudemos visualizar na esfera do psiquismo, da 

mente, ou então, na configuração da mensagem transmitida pela querida 

Amiga Espiritual Indira Ghandi entre o seu corpo mental e o nosso 

perispírito, que, por sua vez, também teve a sua “chave de ignição” 

ativada pelas células extremamente sensíveis do nosso próprio corpo 

mental. 

   E todo esse cuidado, segundo ela própria, para que a sua mensagem não 

fosse interceptada por mentes, ou seres, espirituais do submundo astral. 

Isto, na intenção de salvaguardar, ou dar segurança, pelo menos por 

enquanto, ao seu processo reencarnatório que, como dissemos acima, se 

efetivará aqui na cidade de Salvador, Bahia. 

   A querida Mentora, ainda nos orientou a não somente manter em sigilo o 

assunto como, também, evitarmos pensar “em voz alta” o texto acima. 

   À primeira vista, poderá parecer estranho que apesar de a querida Indira 

ter nos informado que logo na mensagem principal já estaríamos recebendo 
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a sua palavra através de códigos criptografados, mas como podemos 

observar nada há nela que aparentemente pudesse lhe causar prejuízo, pois 

nada foi dito a cerca de sua nova reencarnação, a não ser somente agora 

na “nota do médium”. Por este motivo ela nos deixou claro que mesmo na 

transmissão do texto principal, pelas vias normais do consciente mental, 

fora-lhe possível nos ministrar informações outras, agora pela via dos 

subterrâneos do subconsciente ou do inconsciente, mesmo. O que nos 

proporcionaria, logo a seguir, na nota do médium, já trazer arquivado os 

registros mentais, ou secretos, da mensagem como um todo. 

 

Os centros de força do perispírito e a aura humana. 

    Nota biográfica (Wikipédia): 

   Indira Priyadarshini Gandhi, em hindi इन्दिरा प्रियिर्शिनी गादधी, 
(Allahabad, 19 de Novembro de 1917 — Nova Délhi, 31 de 

Outubro de 1984) foi primeira-ministra da Índia entre 1966 e 1977 e 

entre 1980 e 1984.1 2 Filha de Jawaharlal Nehru; foi a primeira mulher a 

ocupar o cargo de chefe do governo indiano.  

   Em 31 de outubro de 1984, Indira Gandhi foi assassinada por seus dois 

guarda-costas Sikh, Beant Singh e Satwant Singh. Morreu minutos depois 

de entrar no All India Institute for Medical Sciences (AIIMS), em Nova 

Délhi.  

   Em (1983-84) foi-lhe atribuído o Prêmio Lênin da Paz. O seu filho mais 

velho, Rajiv Gandhi (1944-1991) sucedeu-a como primeiro-ministro. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_hindi
http://pt.wikipedia.org/wiki/Allahabad
http://pt.wikipedia.org/wiki/19_de_Novembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1917
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_D%C3%A9lhi
http://pt.wikipedia.org/wiki/31_de_Outubro
http://pt.wikipedia.org/wiki/31_de_Outubro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1984
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_primeiros-ministros_da_%C3%8Dndia
http://pt.wikipedia.org/wiki/1966
http://pt.wikipedia.org/wiki/1977
http://pt.wikipedia.org/wiki/1980
http://pt.wikipedia.org/wiki/1984
http://pt.wikipedia.org/wiki/Indira_Gandhi#cite_note-1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Indira_Gandhi#cite_note-InfoEscola-2
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jawaharlal_Nehru
http://pt.wikipedia.org/wiki/1984
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sikh
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_D%C3%A9lhi
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_D%C3%A9lhi
http://pt.wikipedia.org/wiki/1983
http://pt.wikipedia.org/wiki/1984
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAmio_L%C3%AAnin_da_Paz
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rajiv_Gandhi
http://pt.wikipedia.org/wiki/1944
http://pt.wikipedia.org/wiki/1991
http://4.bp.blogspot.com/-ztJdzRzxgQ0/UhOH5UfejOI/AAAAAAAAD64/gmrXqziaoik/s1600/corpos_esp.gif
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“Espíritos em ascensão – Almas que brilham, que 

choram e que amam”! 

 

 

 

   No nordeste da Ásia, dos tempos medievais, existiu um pregador 

mulçumano que sob o sol escaldante de sua província chegava a 

furtar o interesse da pequena população, com as suas proféticas 

narrativas a cerca das vidas sucessivas...  

   Dizia ele, certa vez: 

   - “Compreendo profundamente a significância das recomendações 

do Alcorão, em torno das disputas sangrentas entre o bem e mal, 

conferindo ao homem perverso e astuto o destino horroroso das 

trevas de Alá. Porém, nascido num mundo no qual, aparentemente, 

corre sob as delícias da vida passageira, tenho em meu coração que o 

Criador da Vida, haverá de ter criado alguma “ferramenta”, dentro de 

nós mesmos, capaz de nos possibilitar não somente a elevação de 

nossa alma para os Céus, como também a nos possibilitar o 

pagamento e o resgate de nossas imensas, quão insanas loucuras, 

perpetradas por nosso próprio espírito a cada minuto da vida que 

passa “... 

   E desta maneira, a lembrar-nos das sábias palavras, vamos dizer, 

de um simples “matuto” da antiga Arábia, podemos compreender 

com maior percentual de segurança, o motivo que tem levado os 
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grandes cientistas e estudiosos do mundo a se debruçarem diante de 

um assunto tão palpitante, e ainda tão controverso, quanto o da 

Reencarnação. 

   E numa “regressão de memória”, rápida e encantadora, mediante o 

auxílio magnético de outros Amigos da Vida Mais Alta, podemos 

vislumbrar, de único olhar, os momentos decisivos daquele que seria 

o processo inicial da reencarnação de um de nossos pupilos, a 

querida Maria Francisca, que anteriormente havia envergado a 

personalidade robusta e decisiva da rainha Margarida de Provença, a 

eterna companheira de Luis IX, o rei generoso de França tornado 

Santo pelos seus serviços venturosos de paz, amor e caridade, a 

frente de um povo sofrido e desgarrado da esperança... 

   Entramos, na companhia dos queridos benfeitores Francisco 

Cândido Xavier (então encarnado), Veneranda, Dr. Inácio Ferreira 

(então encarnado), Dr. Adroaldo Modesto Gil (então encarnado), 

dentre outros abnegados mensageiros espirituais, isto já na 

madrugada do dia 03 de outubro de 1961, os portais do grande sitio 

que corta as regiões imensas do Umbral e a Colônia Espiritual Nosso 

Lar. Por sua vez, a querida Instrutora Espiritual Elisabeth 

d´Espérance (que fora a reencarnação de Maria de Madalena, a 

prostituta convertida de Magdala, como relata os Evangelhos que fora 

ela ainda a primeira pessoa para a qual se apresentou o Messias de 

Nazaré, logo após a sua crucificação), se encontrava na Direção de 

uma Equipe de Protetores desencarnados, a lhe tutelar 

carinhosamente o corpo físico, ainda minúsculo e tenro, dentro do 

útero maternal, já prestes a voltar ao Mundo carnal, pelas portas da 

reencarnação “não programada”. 

   Tínhamos a intenção de proporcionar à amiga reencarnante, agora 

com o seu corpo espiritual completamente ajustado vibratoriamente 

ao novo modelo fisiológico, o auxílio emocional e psicológico para que 

ela, agora não mais na condição da venerável rainha Margarida de 

Provença, mas sim na roupagem de uma criança-Espírito que teve, 

naqueles últimos anos o seu processo reencarnatório totalmente 

modificado mediante um grave “equivoco” cometido por ela mesma, 

quando no exercício do mandato de Proteção espiritual àquela que 

estaria agora a lhe aguardar como filhinha do coração, fora 

literalmente sugada para dentro do útero materno, em 

conseqüência de poderosos raios magnéticos provenientes do casal, 

seus atuais genitores, que sem deterem em si mesmos valores 

espirituais para lhe ter como uma participante do grupo familiar 

acabou por lhe envolver em nebulosas imagens excessivamente 

“sentimental”, resultando na submersão de seu próprio Espírito 

(protetor do casal), nos ambientes difíceis daquela psicologia 
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familiar, quando haveriam de lhe receber, por conta do carma 

biológico e do carma espiritual, do grupo em questão, como uma 

criança desajustada, em torno do próprio ambiente que haveria de se 

cercar, mas agora irreversivelmente, ao olhar dos seus Guias 

Espirituais, credora do nosso carinho, de nossa atenção, mas, acima 

de tudo, detentora de valores morais próprios para vencer a empresa 

que se iniciava, caracterizada por futuras dores, decepções, mas 

também com grandes possibilidades de êxito. 

   Logo após um primeiro momento de oração, passamos a discorrer 

em torno de seu novo programa reencarnatório, visualizando nela já 

os choques embrionários condizentes com o quadro de provas 

espirituais em que havia se arrojado, quando em conversação 

amistosa lhe prometemos a assistência necessária para que não 

deixasse passar a nova oportunidade que teria pela frente e que, 

apesar dos planos iniciais modificados quando, em realidade 

deveria ela ter nascido no seio de outra família, mais acolhedora e 

melhor ajustada psiquicamente, e já vivenciando um compromisso 

espiritual à luz do Espiritismo. Mesmo diante dos novos e graves 

tormentos familiares que encontraria naquela família, que apesar das 

dificuldades merecia também o nosso maior carinho e a nossa melhor 

atenção, teria ela de num esforço maior de nossa parte reencontrar, 

no momento oportuno, aquele que lhe seguiria os passos pelos 

fluidos densos da matéria carnal, em alguns anos à frente, quando 

poderiam, juntos, consumar a promessa formal que deixaram na Vida 

Espiritual, que era a de dar prosseguimento ao serviço Cristão pelos 

ideais de Allan Kardec, sob a proteção acolhedora da obra mediúnica 

de Francisco Cândido Xavier. 

   Mais tarde, ambos haveriam de receber nos braços, uma linda 

criança, ou seja, o antigo afeto do coração que, agora na condição de 

Joane, poderia assumir, por sua vez e no momento propício, a sua 

parte no quinhão de formosuras da vida mediúnica. Pai, mãe e filha, 

juntos novamente, seriam os artífices e os continuadores da proposta 

fraternal do Espírito da Verdade, em relação à Nova Relação, a de 

propiciar ao meio doutrinário espírita a continuidade da promessa do 

Cristo: “Quem não nascer de novo, não poderá ver o Reino de 

Deus”. 

   Mas apesar dos nossos esforços, os projetos, mais uma vez, foram 

modificados! Mediante o casamento de nossa pupila com outro 

consorte. Sem contar, obviamente, com as dificuldades que o próprio 

Vivaldo teve de travar, por conta do compromisso de resgate não 

realizado pelo seu genitor que, apesar de homem muito bom e 

generoso, havia se desviado vertiginosamente do seu mandado na 

Mediunidade com Jesus, nesta mesma encarnação onde vemos a 
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querida Francisca. O que exonerou sobremaneira os trabalhos dos 

seus Guias e Mentores, no interesse de, em outras circunstâncias e 

em condições já bastante difíceis para ambos, lhes facultar, 

finalmente, o reencontro programado pelas Altas Esferas da 

Espiritualidade, dentro do ambiente doutrinário espírita-evangélico. 

      Naqueles momentos cruciantes e iniciais de sua nova romagem 

pelos “dramas” da vida material, tanto eu quanto o querido médico 

Dr. Adroaldo Modesto Gil, este em estado temporário de 

desligamento do seu corpo fisiológico, por desdobramento induzido, 

pudemos notar que, em decorrência de um grave hematoma no seio 

posterior direito do corpo caloso de D. Madalena, a futura mãezinha 

de nossa pupila, a querida amiga Francisca, em vias de reencarnação, 

apresentava um choque magnético naturalmente grave, devido às 

naturais circunstancias do momento, especificamente na área do 

bulbo raquidiano, mantendo ali um singular enfisema de origem 

obsessiva, por conta da investida de agentes patogênicos espirituais 

que, num período mais ou menos longo de sua atual reencarnação, 

lhe traria desajustes, mais particularmente no campo da fala. 

Obviamente, sabedores que eram da situação, os seres sombrios que 

seguiam os passos de nossa amiga, passaram a lhe patrocinar 

investiduras que pudessem, de qualquer modo, lhe entravar os 

propósitos de crescimento junto ao Consolador Prometido e, mais 

particularmente, naquele que seria o seu projeto mais sonhado, o de 

formalizar sob o solo do Planeta a sua graduação educacional 

superior, segundo o idealizado na Vida Maior, como uma Educadora 

de Cristo. 

   Agora, passados os instantes mais difíceis de sua atual experiência 

na vida planetária, acreditamos que o caso já possa ser resolvido a 

partir de seus créditos espirituais, por conta de uma gama de anos 

dedicados a criança e ao adolescente, através de uma intervenção 

cirúrgica demandada por agentes da Medicina Espiritual, mais 

exatamente no “tronco encefálico”, onde podemos verificar o 

epicentro de todo o problema: “as correntes de forças mentais 

nascidas no córtex motor”. Intervenção esta, providenciada com as 

ferramentas sutis de uma aparelhagem toda transcendental, quando 

os Agentes da Espiritualidade Superior, poderão adentrar o ambiente 

sistêmico hiperatômico das suas células de bócio.  

   Aproveitando o pensamento primeiro de Allan Kardec, para a santa 

causa do Espiritismo, não poderíamos nos esquivar em lembrar a 

nossa companheira, tão querida e tão amada, a recomendação do 

Espírito de Verdade: “Fora da Caridade não Há Salvação”. 



      Livro # 6: “SÃO LUIS IX – Vol. 1” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho  
 

 
166 

Ed. e-book: 
2015 

   Assim como temos procurado, eu e os demais Amigos da Vida 

Maior, trazer o máximo de informações no interesse de enriquecer o 

presente trabalho, a cerca dos nossos três personagens que em 

realidade nada mais é de que a contribuição dos Amigos Espirituais 

que lhes tutelam os passos sobre o solo do Planeta, na intenção 

sincera de os vermos crescendo e evoluindo, contribuindo não apenas 

com as suas dificílimas missões à Luz do Consolador Prometido, mas 

o de elevarmos o povo sofrido do mundo pela proposta sublime da 

Educação e do Amor em Nosso Jesus de Nazaré, acrescentaríamos 

aos nossos modestos estudos e apontamentos com a informação, à 

nosso ver muito preciosa, de que o querido rei São Luiz IX de França 

(que seria, em realidade, a personalidade contemporânea do 

caríssimo médium Vivaldo P. S. Filho), aparece na obra de Francisco 

Cândido Xavier, no livro de nossa humilde lavra mediúnica, “NOS 

DOMÍNIOS DA MEDIÚNIDADE” (Federação Espírita Brasileira), 

utilizando-se do pseudônimo do instrutor Áulus.  

   Porém, em decorrência de termos, à época, mencionado logo no 

seu capítulo 1, de que o referido instrutor se tratava de uma 

personalidade também reencarnada no tempo da Codificação, 

podemos recomendar uma acurada análise nos estudos que foram 

ensejados a partir das informações “truncadas” na obra “Nosso 

Lar” (Chico Xavier/FEB). 

 

  Mas para efeito de registro, neste novo serviço de análise, 

observação e conclusão, para o estudo posterior por parte dos 

pesquisadores da Terra, pedimos que nos reportemos à obra “Nos 

Domínios da Mediunidade”, ainda em seu capítulo 1, Estudando a 

Mediunidade, em sua 1ª. Edição especial – 3ª. Reimpressão 

(Federação Espírita Brasileira, 2010), e lá na página 12 

encontraremos uma referência importantíssima a cerca do 

personagem do benfeitor Áulus (São Luis IX, ou ainda, se o 
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desejarmos, Vivaldo Filho), quando ao cunhar a pequena biografia do 

querido Instrutor, tivemos o cuidado de lhe identificar, uma 

determinada reencarnação (pós rei Luis IX e anterior a aquela 

apresentada como a última de Áulus, isto já durante o “tempo” da 

Codificação, “quando privara Chahagnet e Balzac, com Tehóphile 

Gautier e Victor Hugo, acabando os dias na França”.  

   Um pouco acima, do mesmo parágrafo, colocamos a significativa 

data de quando ele conhecera pessoalmente Mesmer (o grande 

médico Magnetizador, considerado pela história como pai do 

Magnetismo Animal) e passou a se interessar pelo estudo da 

Mediunidade e do Magnetismo, que seria o ano de 1779. 

   Não desejando cansar os nossos pupilos Francisca e Joane, e nem 

os demais leitores, facultaremos apenas uma rápida conta 

matemática para que, em definitivo, não venhamos a ter dúvidas 

quanto à generosa atenção dos Amigos da Vida Maior ao grupo de 

queridos companheiros que carinhosamente denominamos como “A 

Caravana Real”: 

   Vejamos: 

- 17: teremos 10 + 7 (o exato dia e mês de nascimento do nosso 

querido Vivaldo, na presente reencarnação). 

- 79: teremos 7 + 9 = 16, que por mais um pequeno esforço de 

nossa parte, haveremos de encontrar: 1 + 6 = 7 (novamente o mês 

do nascimento de Vivaldo, na atual reencarnação). Sem cogitarmos 

de que, o mês 9 fora o mês (setembro) em que ele concluiu, com a 

nossa ajuda pessoal, e demais companheiros da Mundo Maior, o seu 

primeiro trabalho (livro) pela psicografia, isto no ano de 2012. Sem 

cogitarmos de que as três primeiras letras da “palavra” setembro 

são: S, E, T, E... Mais uma vez: o número 7, do mês (julho) de 

nascimento de Vivaldo/Luis IX de França. E contando-se ainda, do 

mês 7 (julho) para o mês 9 (setembro), serão 2 meses. Este último, 

o dia do nascimento de Chico Xavier, a reencarnação de Allan Kardec 

que, na atual reencarnação de Vivaldo Filho, trata-se de seu Diretor 

Espiritual, ao lado de Veneranda. 

   Fica-nos claro, então, que mesmo que tivesse se apresentado em 

Espírito, como, aliás, se apresentou, ao tempo de Allan Kardec, como 

o seu prestimoso conselheiro espiritual, nada impediria que a 

Entidade de São Luis, em verdade, estivesse reencarnada no solo do 

Planeta como um importante pesquisador e estudioso dos fenômenos 

do Magnetismo e da Mediunidade, “aos moldes da época”. Um 

elemento precioso, e inédito, que possivelmente virá enriquecer o 
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campo de nossas observações doutrinárias. Aliás, tal qual ocorrera 

com a Entidade Galileu Galilei quando, mesmo reencarnado na 

personalidade do valoroso astrônomo Cammille Flammarion, 

transmitiu psicograficamente pela sua própria ferramenta encarnada 

(Flammarion) uma boa parte das instruções científicas, publicadas 

por Allan Kardec em “A Gênese”. Mesmo porque, para a faculdade 

clarividente de nosso caro Vivaldo, os Espíritos encarnados, em 

transito pelo solo da Terra, lhe aparecem à visão espiritual tal qual, e 

sem exagero algum, ou melhor, até que qualquer outra Entidade 

Espiritual desencarnada, por fenômenos tão positivos que não lhe 

deixa margem para dúvidas quanto ao feito transcendente. 

   Porém, asseguramos que, em verdade, a narrativa acima 

empreendida por nossa própria pena literário-mediúnica, nada mais 

fora que um “obséquio” dos Guias Espirituais para que deixássemos a 

verdadeira identidade de Áulus (São Luis IX/Vivaldo Filho), no século 

XIX, em completo anonimato, assim como o fizemos em relação a 

nós mesmos, já que há época do nosso estudo, junto ao médium 

Xavier, não desejávamos maiores dispêndios de força e saúde em 

embates desnecessários com familiares e/ou correligionários seus, 

residentes no Brasil e na França, já que poderiam vir a nos causar 

algum mal estar, tal como ocorrera no caso clássico de Humberto de 

Campos, quando do lançamento de “Parnaso de Além-Túmulo”. E 

nem desejaríamos, desviar a atenção dos possíveis leitores da obra 

para outros assuntos que não fosse o tema central do estudo 

corrente, a Mediunidade, em seus aspectos variados, quanto à forma 

e o manuseio adequado por parte dos dirigentes, estudiosos, 

pesquisadores e demais servidores dos agrupamentos diversos, 

espalhados à época pelo Brasil. 

   Há de se compreender que qualquer movimento de nossa parte, 

dos autores espirituais da obra em questão, “Nos Domínios da 

Mediunidade”, na direção de promover a veracidade dos fatos 

narrados, unicamente pelo encontro de dados reencarnacionistas, em 

relação à personalidade real de Áulus, seria um esforço temerário e 

sem qualquer contributo para a realização do melhor pelo livro 

espírita, no caso já citado e, com toda a certeza, para com o 

andamento dos trabalhos desenvolvidos pela Equipe do Espírito da 

Verdade, junto ao próprio Codificador reencarnado, o jovem senhor 

Francisco C. Xavier. 

   Apesar de as ocorrências do Mundo Parafísico estarem sendo 

levadas a efeito de maneira regular, sem graves entrechoques por 

parte dos operosos Assistentes Espirituais, guias zelosos que são e 

muito disciplinados, porém ainda muito humanos, vemos que os 

nossos irmãos espiritistas viventes no solo planetário ainda 
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encontravam-se muito havidos pelas sensações das novelas e dos 

folhetins. Uma coqueluche da época atual, mas intensamente 

contraproducentes para com os propósitos da verdadeira Cultura e da 

verdadeira Arte espírita, apesar de a nossa tarefa vim sendo 

disseminada no Plano Carnal desde os tempos de Allan Kardec, numa 

linguagem mais sadia e menos convencionalista, burlesca, com 

imagens menos agressivas, assim muito mais saudáveis para a vida 

íntima de nossos irmãos do Planeta. 

 

Benoit Jules Mure  

   Sim, tratava-se de um médico francês, contemporâneo de Allan 

Kardec, o local de seu nascimento fora Lyon, a mesma do 

Codificador, mas diferentemente como narrado no romance da obra 

de nossa lavra espiritual, a data e o local de sua “desencarnação”, à 

época da elaboração de “Nos Domínios da Mediunidade”, foram 

subtraídas e trocadas por outras, que não lhe identificasse qualquer 

registro pessoal. Fora ele: Benoit Jules Mure (Lyon, 15 de 

maio de 1809 - Cairo, 4 de março de 1858), considerado um dos 

introdutores e grande incentivador da homeopatia no Brasil, onde 

também é referido como Bento Mure. (Pequeno extrato da 

Wikipédia). 

   Com certeza, o ilustre médico homeopata francês, Bento Mure, que 

acabamos de declinar um pouco mais acima, “privara Chahagnet e 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lyon
http://pt.wikipedia.org/wiki/15_de_maio
http://pt.wikipedia.org/wiki/15_de_maio
http://pt.wikipedia.org/wiki/1809
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cairo
http://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_mar%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/1858
http://pt.wikipedia.org/wiki/Homeopatia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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Balzac, com Tehóphile Gautier e Victor Hugo”, no entanto na 

condição de Espírito liberto, agora na roupagem do antigo rei Luis 

IX de França, quando passa a assumir “integralmente” a Direção dos 

trabalhos espirituais de Allan Kardec, a frente da Terceira Revelação 

em 1858. 

   Mas quanto ao período de sua reencarnação, apresentada 

um pouco mais acima (1779), ao tempo de Mesmer, quando 

veio a se interessar pelo estudo do Magnetismo, esta sim está em 

perfeito sincronismo com a sua personalidade de então, que fora o 

eminente químico francês Antoine Laurent de Lavoisier (Nota 

da Wikipédia: Paris, 26 de agosto de 1743 — Paris, 8 de maio de 

1794: Foi um químico francês, considerado o pai da química 

moderna). 

   Será obvio considerar que na data de 1779, como consta de nosso 

registro em “Nos Domínios da Mediunidade”, teremos apenas e tão 

somente o período cronológico que mais se adequaria aos nossos 

interesses diante da somatória proveniente de um complicado 

conjunto de equações, subordinadas todas aos interesses dos Guias 

Espirituais do mensageiro em análise, para que na data oportuna, 

com a precisão de um bom matemático, e sob o presságio de Leis 

Perfeitas da Natureza Espiritual, pudesse decifrar os “CODIGOS 

DIVINOS” EM RELAÇÃO A SUA PROGRAMAÇÃO 

REENCARNATÓRIA, já que neste especifico ano o querido benfeitor 

Lavoisier, quando encarnado, contava apenas com a idade de 36 

janeiros. O que equivale dizer, numa nova soma (3 + 6), o número 9 

(o mês de setembro, quando concluiu em 2012 a sua primeira obra 

psicográfica, “MENSAGENS DE ALÉM TÚMULO”, realizada em 

homenagem ao sugestivo livro de Irmão Jacob/Chico Xavier, FEB: 

“VOLTEI”). 

   É verdade que talvez já tenhamos ido um pouco além do que 

desejavam os nossos Instrutores Espirituais, com relação à tamanha 

carga de números, datas e informações matemáticas sobre a 

programação reencarnatória de nossos pupilos, entretanto, e, eu 

mesmo, expicalhado pelo desejo de referendar a modesta empresa, 

aqui tecida pelas palhetas laboratoriais do Mundo Maior, farei mais 

algumas observações.  

   Vejamos, mais uma vez, no âmbito das aparentes “coincidências” 

as seguintes datas: 

- 26/08 (dia e mês de nascimento de Lavoisier): 2 + 6 + 8 = 16... 

Que poderia ser (mais uma vez!) 1 + 6 = o número 7 (o exato mês 

de nascimento de nosso Vivaldo Filho). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
http://pt.wikipedia.org/wiki/26_de_agosto
http://pt.wikipedia.org/wiki/1743
http://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_maio
http://pt.wikipedia.org/wiki/1794
http://pt.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
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- 1743 (ano do nascimento de Lavoisier): Teremos 17 (10/07 = dia 

e mês do nascimento de Vivaldo na atual reencarnação). E 

Finalmente o 43 (quando teremos novamente na soma de 4 + 3 o 

número 7, ou seja, mais uma vez o mês de nascimento de Vivaldo 

na atual experiência reencarnatória).  

   E somente para arrematarmos, vejamos que na soma de 1794 

(ano da morte de Lavoisier), num pequeno esforço de “boa vontade” 

dos adeptos do Espiritismo Experimental, poderemos encontrar as 

seguintes datas (evidencias): 

- 17: o mesmo que 10/07, ou ainda, o dia e o mês de nascimento 

do mesmo Espírito de Lavoisier, agora na personagem de Vivaldo 

Filho. 

- 94 (9 + 4): Teremos o 13, que poderia ser a “sugestão” 

reencarnatória do ano de 2013, quando o nosso estimado médium 

Vivaldo teve a revelação da presente obra mediúnica. Não nos 

esquecendo, porém, de que ele mesmo nos deixa informados de que 

a sua Diretora Espiritual Veneranda lhe havia prometido para este 

ano ainda (2013): “Um lindo presente Espiritual”. 

   Sem contar de que o 9 acima, representa muito bem o mês de 

setembro, do ano de 2012, quando Vivaldo Filho conclui a sua 

primeira obra, a rigor, pela psicografia: “MENSAGENS DE ALÉM-

TÚMULO”, por Espíritos Diversos, em homenagem ao “VOLTEI”, do 

Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB). 

   Já o número 4 acima, tato pode representar o mês (abril) de 

nascimento de Chico Xavier (a reencarnação de Allan Kardec e seu 

principal Diretor Espiritual), e de sua filhinha Joane Amorim (a 

reencarnação da princesa Margarida de França), quanto o dia de 

nascimento de Maria Francisca/Margarida de Provença, ou ainda a 

sua reencarnação passada como Marie-Anne Pierrette Paulze, a 

esposa de Lavoisier. 

   E se desejarmos fazer mais uma rápida conta, a partir do ano de 

nascimento de Lavoisier (1794): 1 + 7 + 9 + 4 = 21. E finalmente o 

3 (na soma de 2 + 1). Que, como qualquer Cristão vivo sobre a face 

da Terra, sabe muito bem se tratar de um número profundamente 

sagrado entre o os primitivos povos de Deus, seja no Antigo como no 

Novo Testamento. 

   Seria quase uma insanidade desconsiderarmos tantas evidencias 

(reencarnacionistas), em torno do esquema matemático aqui 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Marie-Anne_Pierrette_Paulze
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apresentado como forma de elucidar o quadro perfeito da 

Reencarnação Programada da Família Real de França do século XIII. 

 

Lavoisier (Vivaldo) com sua esposa (Francisca) Marie-Anne Pierrette Paulze. 

(Retrato de Jacques-Louis David, 1788). 

 

“Por outro lado, e notadamente, um crítico do mesmerismo, apesar 
de ter-lhe estudado detidamente os fatos, e mesmo em negando-lhe 
a autenticidade dos fenômenos magnéticos, Lavoisier nada mais fez 
que cumprir a sua parte na construção do pensamento espírita, já 
que como um eficiente, quão honrado, vasculhador dos campos 
heterogêneos das substâncias intimas dos seres e das coisas deu 

curso ao que mais tarde seria empreendido pelo próprio Allan 
Kardec, junto ao Magnetismo da época, traçando-lhe uma 

conceituação menos apaixonada, no entanto, muito mais centrada 
nos conceitos da racionalidade cultural e científica da segunda 

metade século XIX”.  

(Espírito Mesmer/Vivaldo P. S. Filho). 

Nota adicional do grande Magnetizador alemão. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Marie-Anne_Pierrette_Paulze
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   Mas como somos teimosos, e sempre procuramos pautar as nossas 

narrativas doutrinárias com o máximo possível de conteúdo científico, 

traremos mais alguns dados matemáticos que acreditamos venham 

encerrar os nossos pobres apontamentos reencarnatórios em torno 

da Família Real de França, contribuindo assim com o tão sonhado dia 

em que a Ciência Oficial haverá de compreender, mesmo que pelos 

auspiciosos instrumentos da Microbiologia ou da Genética, que a Lei 

de Vidas Sucessivas vale para todos os seres da Criação... 

   Vejamos mais uma vez: 

   - Temos a data de 1794, o ano exato da desencarnação de 

Lavoisier. 

   - Temos a data de 1858, o ano exato da desencarnação de 

Mure. 

   Num novo cálculo entre uma e outra data, que corresponde ao 

período de transição da morte de um e a morte do outro, teremos o 

resultado de 64 anos. 

   Teremos agora 6 + 4 = 10: o dia do nascimento de Vivaldo Filho 

na atual reencarnação (no mês de julho de 1964). 

   Parece-nos então que, finalmente, concluímos a nossa particular 

participação. Não nos esquecendo de observar que não nos baseamos 

unicamente nos dados pessoais de Vivaldo Filho (São Luis IX), mas 

também no cruzamento simultâneo de dados entre ele mesmo, 

Francisca e sua filhinha Joane, com inúmeras circunstâncias 

históricas, e outras tantas doutrinárias do Espiritismo, solidamente 

conectadas na obra de Allan Kardec (“E.S.E”) e Francisco Cândido 

Xavier, as duas fontes mais seguras do Espiritualismo universal, 

assegurando assim, como contra-ponto, a idoneidade moral, científica 

e doutrinária de nossos estudos. Pressupondo que, mais adiante, 

pudéssemos ser alvos, mesmo que natural e sempre saudável, do 

controle da lógica advinda de outros estudiosos do tema, na intenção 

de tentarem desarticular o esforço empreendido pela Equipe de Guias 

Espirituais do querido médium Vivaldo Filho.  

   No entanto, fica-nos evidente, por força mesmo da virilidade das 

argumentações matemáticas aqui apresentadas, em condições muito 

especiais de “precisão” e “fidelidade” aos acontecimentos históricos 

daquela época e de hoje, que a nossa empresa deverá, pelo menos, 

ser levada em consideração, tanto no seu aspecto de “probabilidade” 

extremamente racional e estatisticamente científica quanto na sua 
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poderosa natureza Evangelizadora, pelo menos para os adeptos 

sinceros do Espiritualismo e do Espiritismo. 

 

Francisco Cândido Xavier 

   Tanto os argumentos como os fatos, aqui apresentados, são 

evidentemente sólidos e, perdoe-nos a irreverência, incontestáveis. 

   Só acrescentaremos com a informação de que o nosso estimado 

medianeiro, até o presente momento nada conhecia a respeito dessas 

duas outras experiências reencarnatórias. A surpresa para ele, fora 

tão surpreendente quanto será para qualquer um dos companheiros 

que, em algum dia, venha a fazer a leitura deste trabalho. 

   Naturalmente, que na intimidade deste serviço de lealdade ao 

Senhor de Nossas Vidas, pela construção da Boa Nova no mundo, a 

partir do nosso próprio desejo em continuar trabalhando pelo 

engrandecimento da vida sobre o solo planetário, o presente 

esquema reencarnatório está inserido também dentro de uma 

maravilhosa quão intrincada produção de fenômenos, sejam eles de 

origem espiritual ou meramente materiais, a partir da própria 

natureza mental, emocional e psicológica do grupo espiritual em 

análise, com procedimentos técnicos de transcendente compreensão, 

intimamente ligados a esfera do entendimento humano na Genética, 

na Endocrinologia e na Embriologia, Fisiologia e, muito 

particularmente na futura Arqueologia (Médica), neste último caso, 

quando dentro em breve os nossos irmãos do Plano carnal, com o 

apoio das técnicas de registro ancestral, numa verdadeira 

“garimpagem” das células “ósseas” em seu campo morfogenético 

perispiritual.  Ou seja, uma investigação precisa e detalhada, 

naqueles que nos precederam ao túmulo, pelas ferramentas 
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poderosas da Mente Mediúnica, conseguirão apreciar, com maior 

justeza e precisão, o quanto ainda carecemos de compreender as 

realidades da Vida de Além-Túmulo no que tange aos processos da 

Palingenésia, cuidadosamente elaborados pelos Agentes Espirituais, 

num deslumbramento maravilhoso de forças e correntes mentais...  

   Quando haverá de facultar, num futuro mais ou menos longo, e 

que, por enquanto torna-se imperceptível, incompreensível e 

impreciso, mesmo para nós, humildes servos desencarnados da 

vontade do Altíssimo, o Advento Supremo da “Quarta Revelação 

Divina”, que irá promover sobre as planícies, ainda, áridas da Terra, 

o retorno da figura meiga e doce do Divino Pacificador. 

   Presentemente, as nossas palavras poderão ser interpretadas como 

algo extremamente “sui generes”, porém podemos acrescentar algo 

mais em torno de tais afirmativas, tecidas na mais completa sintonia 

com os escritos dos Profetas Antigos quanto às das narrativas do 

simbolismo vivo dos Evangelhos canônicos, os mais conhecidos ou 

disseminados entre os povos do Planeta, caso venhamos todos a nos 

reportar ao trabalho empreendido pelos Espíritos de William Crookes, 

Léon Denis e Adolfo Bezerra de Menezes, na obra também cunhada 

pela mediunidade de Vivaldo Filho, “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – A 

Revelação do Amor”, psicografada entre os anos de 2012-14, 

quando os Amigos do Mundo Maior puderam traçar um minucioso 

estudo acerca do divino encontro entre O Cristo de Deus e Maria 

Madalena que, como já temos conhecimento, trata-se de uma das 

reencarnações da grande médium inglesa Elisabeth d´Espérance.  

   Estudo este, autorizado pelas Entidades de Dr. Hernani G. Andrade, 

Francisco Cândido Xavier e Veneranda, consubstanciado nas mais 

recentes descobertas, no mundo dos encarnados, dos manuscritos 

cristãos do primeiro século, sob os auspícios da Arqueologia da Terra, 

a nos assegurar, tanto ao médium como aos seus Guias Espirituais, 

não só a sua isenção mediúnica quanto a sua própria idoneidade 

pessoal em relação às possíveis investidas de companheiros 

encarnados que venham, mesmo que compreensivelmente, a tentar 

desarticular as Revelações que ora são apresentadas por conta da 

Misericórdia do Alto, para que possamos dar um impulso de melhor 

qualidade, mesmo que ainda um tanto imperfeito, às ocorrências 

vexatórias que temos encontrado no seio do nosso ambiente 

doutrinário Espírita, quando estarrecidos, e muito tristes, vemos 

Espíritos valorosos que “voltam” ao ambiente da Terra Material pela 

reencarnação programada, agora na condição de médiuns, muitas 

vezes com mediunidades fulgurantes, serem invariavelmente e 

desafortunadamente quase que rechaçados para fora dos centros 

espíritas, por estarem, eles mesmos, sendo alvos da atenção 
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cariciosa dos Agentes Invisíveis do Mundo Espiritual Superior, no 

entanto, levados em conta, de forma imprevidente e desrespeitosa 

por uma parcela muito grande de dirigentes e “chefes” doutrinários, 

como “supostos obsidiados”, como se o nosso modesto trabalho 

espiritual estivesse restrito apenas, e tão somente, a uma ou outra 

pseudo-personalidade da nossa tão querida Agremiação Religiosa. 

   Se não fosse um absurdo, como diria o próprio Allan Kardec: Seria 

mesmo uma insanidade. 

   E assim, podemos encerrar a nossa breve narrativa apenas com a 

lembrança de que os nossos amigos em processo de missão e 

resgate, sobre o solo planetário, sim, numa empreitada de luz e 

bênçãos, sob as augustas claridades do Senhor, em pessoa: 

tiveram um reencontro “escrito nas estrelas”. 

   Muitos de nossos companheiros, pouco familiarizados com as 

ocorrências de origem transcendente, por se apegarem em demasia a 

questões de ordem meramente formais no âmbito, mesmo, de nossa 

Doutrina, como se os Espíritos Superiores da Codificação tivessem 

nos trancafiado, ou nos acorrentado, aos porões escuros da ortodoxia 

religiosa, científica ou filosófica, tem se esquecido de estudarem com 

maior carinho e atenção em outros campos do conhecimento 

espiritual, mesmo aqueles que já saíram das páginas da literatura 

para se tornarem celebres no mundo dos encarnados, pelos moldes 

da ficção-científica de Hollywood. 

   Citaremos o exemplo marcante do filme: “Indiana Jones – E o 

Reino da Caveira de Cristal” (Steven Spielberg, Lucasfilm, 2008), 

estrelado pelo maravilhoso Harrison Ford. Trabalho cinematográfico 

baseado na obra impressionante de Chis Morton e Ceri Louise 

Thomas, “O MISTÉRIO DA CAVEIRA DE CRISTAL”, Buterfly 

Editora, São Paulo, 2012. Aliás, obra esta indicada ao nosso médium, 

carinhosamente pelo seu benfeitor Chico Xavier, que por sinal ainda 

não fora folheada pelo estimado Vivaldo, sequer em uma única 

página!... (Parece-nos que ele anda meio “assustado” com a grossura 

do referido volume... Risos.). 

   Até hoje, muitos pseudo “sábios” espíritas chegam a torcer os seus 

narizes em relação ao nosso imperfeito trabalho por meio da obra 

“Nosso Lar”, pelo médium Francisco Xavier. Como se o Mundo 

Espiritual estivesse subordinado às deficiências mentais dos seres que 

ainda habitam a dimensão dos mortais e, estes, muito temerosos em 

não poder compreender o que não está ao alcance de suas pobres 

quão deficientes pálpebras. E dentro deste contexto, mais ou menos 

atabalhoado por parte de nossos confrades encarnados, embora 
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todos muito respeitáveis, temos rogado insistentemente ao nosso 

Vivaldo a continuar servindo e a continuar amando, dentro do 

preceito de São Francisco de Assis, de que “MAIS VALE AMAR DO 

QUE SER AMADO. E de que “MAIS VALE SERVIR DO QUE SER 

SERVIDO”. 

   Observemos, entretanto, que os queridos amigos aqui 

apresentados, na figura singular de São Luiz IX, o Embaixador das 

Altas Esferas na Codificação Espírita (Diretor Espiritual de Allan 

Kardec na Sociedade Espírita de Paris), assim como as personalidades 

das queridas Joane Amorim e Maria Francisca, que desde épocas 

recuadas vem consagrando suor e lágrimas, alegrias e felicidades, no 

interesse sempre generoso de crescer para Deus, estão vinculados 

desde outrora, que são milênios recuados no tempo e no espaço, 

impregnando as almas uns dos outros com a fornalha abrasadora da 

paixão e com o cinzel aperfeiçoador do sofrimento, a buscarem todos 

juntos a evolução espiritual que nos cabe cumprir, individualmente e 

coletivamente, à frente da Eternidade Imortal. 

   Sem, no entanto, desconsiderarmos das inúmeras reflexões, aqui 

apresentadas, por força de uma síntese, quase perfeita, de nossas 

programações reecarnacionistas, aprofundemos as nossas mentes 

cada vez mais nas preciosas orientações dos Espíritos Nobres à Allan 

Kardec, em O Livro dos Espíritos, quando observaram-nos 

judiciosamente de que o futuro de cada um de nós pertence 

verdadeiramente ao Poder Supremo de Deus, nos cabendo, apenas e 

tão somente, trabalharmos desde hoje, e incansavelmente, pela 

construção do Reino Divino em nossos coações. 

   Apesar do “grande” constrangimento do médium e amigo Vivaldo, 

de ter que ele próprio grafar algo das suas “Memórias Espirituais”, 

valendo-se da generosidade de seus Guias e Protetores, muito 

zelosos com o seu crescimento moral, acolhe o nosso carinho e a 

nossa intenção em não somente lhe ofertar, tanto quanto a Francisca 

e a Joane Amorim, o nosso preito de gratidão, mas como, e 

principalmente, patrocinar ao Plano Material algo de que muito nos 

orgulha, que seja, o profundo amor que todos nós trazemos dentro 

do próprio peito, estejamos já nos imensos picos da Evolução, ou 

estejamos, ainda, transitando pelos vales da morte espiritual. 

Valendo-nos a lembrança, sempre preciosa do Cristo Jesus: “VÓS 

SOIS DEUSES”. 

   Dedicamos, também, o nosso amor e a nossa ternura a todos os 

companheiros sinceros e dedicados que, por ventura, venham num 

futuro próximo encerrar o nosso presente trabalho, contribuindo 

assim em apoio aos Amigos Espirituais com a sua parcela de 
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colaboração, carinho e afeição não somente pelo estimado 

companheiro da Mediunidade e sua modesta família, aqui se 

colocando, unicamente, na condição de transmissor imperfeito das 

Verdades Eternas, ao do Grande Concerto da Lei das Reencarnações, 

mas a de todos os demais tarefeiros que no passado próximo ou 

remoto, tenham envergado a cruz do calvário e do sofrimento, seja 

na falta dos bens materiais ou pelas difíceis complexidades das suas 

naturezas ainda muito humanas, mas que procuraram na intimidade 

de seus corações, o conforto misericordioso do Amigo Divino. 

   É certo de que de um momento para o outro, poderemos até nos 

desviar das graves tarefas organizadas com o máximo de esforço e 

devoção, pelos Institutos Superiores da Espiritualidade, porém, 

estejamos sempre convencidos que de uma maneira ou de outra 

sempre haveremos de estar submetidos, tanto no Plano das forças 

transitórias da matéria carnal quanto nos Campos Verdejantes da 

Imortalidade Sem Fim, aos Desígnios Supremos de Deus. No entanto, 

muido pelo desejo ardente, e sempre salutar, de ver os nossos três 

personagens principais, deste enredo de dor, martírio e supremo 

devotamento a causa Cristã, desde os tempos da França imperial, 

congregamos, com todos os demais, o nosso pensamento mais 

delicado de esperança e de companheirismo para que eles 

possam, fielmente, vir a cumprir com os objetivos sagrados, por eles 

mesmos empenhados em promessa formal aos seus Amigos 

Espirituais que, quais verdadeiras “matronas espirituais”, vêm 

velando por cada um deles, desde tempos recuados nos séculos do 

mundo, na intenção ardente de os verem triunfarem diante das 

imensas dificuldades do Mundo Material que, como todos nós 

sabemos, e nos advertido a pouco por um grande Benfeitor da Vida 

Espiritual: “podem vir a envolver o mais formoso anjo dos Céus 

em suas teias tenebrosas de sombras, maldades e luxurias”.  

   Utilizando-me destes momentos finais de reflexão e estudo, 

deixando claro aos nossos amigos e pupilos Vivaldo, Maria Francisca e 

Joane, como a todos aqueles companheiros que venham a se 

incorporarem ao mandato de Caridade na Mediunidade com Jesus, 

que nada mais somos que insignificantes peças maquinarias na 

Grande Engrenagem do Universo Ilimitado, quando, 

verdadeiramente, pelas graças do Deus Justo e Misericordioso, 

temos, pela gentileza de sua profunda ternura, a oportunidade de 

reajustarmos os nossos pensamentos inferiores, de eras primitivas e 

atrasadas, em novas claridades de entendimento, agora iluminado 

pela substancia sublime do Espiritismo Evangélico. Servindo ao Amor 

unicamente pelo Amor. 

   Portanto, desejamos paz para eles e sucesso para todos nós. 
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   Os Livros Sagrados do povo Cristão são as nossas fiéis 

testemunhas. Assim sendo, aguardemos o tempo pacientemente e 

trabalhando com destemor, para que o próprio futuro venha a nos 

revelar mais algumas peças desse divino quebra-cabeça, já que 

providenciado pelas exéquias misericordiosas do próprio Embaixador 

Celeste de Nazaré, quando poderemos movimentar as nossas 

potencialidades espirituais no melhor e pelo melhor. 

   Procuremos estudar com mais carinho os grandes ensinamentos 

advindos não somente das Obras Básicas de nossa Doutrina de 

Caridade, mas procuremos enveredar fielmente por todas as 

correntes do pensamento construtivo, de origem mediúnica ou não, 

com a proposta sempre lúcida de compreender o Pensamento de 

Deus, onde quer que ele se manifeste. 

   A Verdade pertence ao Cristo.  

   E, invariavelmente, Ele haverá de se manifestar onde “duas ou 

mais pessoas venham a se reunir para o estudo sempre salutar do 

Amor”, seja este estudo de origem intelectual e especulativo, ou se 

manifeste por entre as correntezas santificadas da prece em grupo, 

quando então serão movimentadas as forças sublimes da Criação 

Universal. 

   Deus seja louvado! 

 

André Luiz   (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium)  

(Salvador/BA, 17 de outubro de 2013) 
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São Luís de França diante de Maria e do Menino Jesus 
 

   Nota de André Luiz: Como veremos mais a frente, no capítulo assinado 

pelo valoroso companheiro espírita desencarnado Clóvis Tavares, fica-nos 

evidente de que sim, positivamente, Célia Lucius (na condição da benfeitora 

Elisabeth d´Espérance) fora uma das reencarnações também de Maria 

Madalena, a 13ª. Apostola do Cristo, como lhe denominam os renomados 

investigadores históricos da atualidade.  

   Não bastassem as inúmeras evidencias matemáticas trazidas pelo próprio 

Prof. Clóvis Tavares, tomou-nos de surpresa os seguintes dados históricos 

que se encontram registrados na obra elaborada por seu filho querido Flávio 

Mussa Tavares, “Célia Lucius, Santa Marina” (Editora Vinha de Luz, 2008), à 

página 45 (o mesmo que 9 – somando 4 + 5 – o exato mês de setembro, 

quando Vivaldo conclui no ano de 2012 a obra mediúnica “MENSAGENS DE 

ALÉM-TÚMULO”, em homenagem ao “VOLTEI” (Irmão Jacob/Chico 

Xavier, FEB): (...) “Em Paris, uma pequena igreja dedicada à Santa Marina 

está localizada próximo à Catedral de Notre Dame. Esta igreja foi construída 

entre os séculos XI e XII”. 

   Vejamos que surpresa maravilhosa: Paris é a capital da França, berço de 

São Luis IX/Vivaldo Filho). O XI (ano de 2011) fora quando Vivaldo recebeu 

a primeira mensagem psicográfica, por sua própria faculdade mediúnica, da 

querida Célia Lucius (assinada como Elisabeth d´Espérance). E o XII (ano 

de 2012), segundo os dados matemáticos que veremos mais a frente, no 

respectivo capítulo de Clóvis Tavares, marca o primeiro aniversário não 

somente da mensagem em questão, como também comemora-se o 

recebimento dessa que fora a sua primeira mensagem mediúnica, por sua 

própria faculdade psicográfica, durante o seu Culto Doméstico do Lar, na 

presença de sua querida Francisca e de sua filhinha Joane. 

http://3.bp.blogspot.com/_GnnEJaMQCHg/TMebpO0o5KI/AAAAAAAACKY/2RdGocP9fJM/s1600/St_+Louis+IX+-+Virgin+and+Child+Adored+by+Saint+Louis,+King+of+France.jpg
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   Nota do médium: Entretanto, segundo orientação do próprio Mestre 

Galileu, com o seu olhar doce, compassivo, mas incisivo, orienta-nos que o 

quadro apresentado acima, a partir da obra luminosa do querido 

companheiro espírita Flávio M. Tavares, suporta mais algumas análises 

matemáticas, quando veremos: 

- Na soma do ano XI (11) com o ano XII (12), encontraremos o resultado 

de número 23. Que numa nova soma, haveremos de encontrar o 

maravilhoso número 5, que equivale afirmar, dentro desse contexto de 

Revelações Sublimes, representa o mês de maio, quando se comemora o 

Dia das Mães. E é exatamente o que tem afirmado os nossos Benfeitores 

Espirituais, que Maria Madalena (Célia Lucius/Elisabeth d´Espérance) deu a 

luz a uma linda menina, na França, após ter partido da Terra Santa, como 

relatado por sérios investigadores dos documentos do Mar Morto, e ainda 

estudado minuciosamente em nossas obras mediúnicas (inéditas) 

“MÉDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS – Relatos de um Médium 

Espírita”, pelos Espíritos Elisabeth d´Espérance, Francisco Cândido Xavier 

e Adolfo Bezerra de Menezes e “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – A 

Revelação do Amor”, pelos Espíritos de William Crooks, Léon Denis e 

Adolfo Bezerra de Menezes, tomando, eles, como base não somente os 

fatos históricos recentemente descobertos, como também as nossas 

próprias observações clarividentes, e ainda as instruções do Espírito André 

Luiz, por Chico Xavier, por intermédio de uma inseminação espiritual, 

oriunda da capacidade mental e magnética do Sublime Mestre. 

   A conta fecha exata!  

   E fica-nos evidente que nem mesmo o querido Flávio M. Tavares, filho do 

valoroso Amigo Espiritual Clóvis Tavares, escapou ao olhar atento das 

Potencias Divinas, pela sua própria obra “Célia Lucius, Santa Marina”, 

aqui apresentada pela estreita conexão com o nosso humilde trabalho 

mediúnico sobre algumas das reencarnações do rei São Luis IX de França. 

   Entretanto, aproveitemos a oportunidade na qual André Luiz nos faz 

referência à obra do companheiro espírita Flávio M. Tavares, para consultar 

outra obra de valor inestimável para todos os dedicados e fiéis servidores e 

estudiosos da Doutrina Espírita, neste caso “Deus Conosco”, da lavra 

psicográfica de Chico Xavier, contendo cartas espirituais assinadas por 

Emmanuel e direcionadas ao conjunto de pessoas que integravam o Grupo 

Doméstico do Evangelho no Lar da Família Joviano, nas décadas de 30 a 50, 

recentemente publicado pela Editora Vinha de Luz (2010).  

   Vejamos um pequeno extrato da organizadora Wanda Joviano, à página 

359: O mesmo que 3 + 5 + 9 = 17. Ou seja, 10 (dia de nascimento de 

Vivaldo) e 7 (mês de nascimento de Vivaldo), DIA DE CÉLIA, com 

mensagem de Neio Lúcio: “(...) O 18 de junho tem dado a Célia, e a outros 
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servos de Deus, a quem se consagram as reminiscências desse mesmo dia, 

ocasiões para grandes esforços pelo bem dos homens. (...) Devo lembrar-

lhes que a batalha de Waterloo se faria a 18 de junho de 1815, onde se 

decidiram supremos benefícios para a coletividade humana. Nesse instante, 

Célia e outros filhos do Altíssimo oravam com a alma redimida fixada no 

bem de seus irmãos. E é interessante notar que o feito se verificou 

num monte que trazia o nome de São João. Outra particularidade 

interessante sobre datas é que esta cidade, a cuja margem vocês 

vivem, trabalhando conosco, se fundou a 50 anos, em 17 de junho. 

Tudo isso é muito interessante, mas não é casual. E a vida, 

meus filhos, desenrolando sempre a sua caixa de surpresas e 

ensinamentos vivos (...)”. (Os grifos são meus). 

   Da narrativa acima, por Neio Lúcio, em psicografia de Francisco C. 

Xavier, se destaca, para cada um de nós, mesmo para aqueles que 

torcem os seus narizes, em gesto de indiferença ou desconfiança para 

o nosso trabalho presente na Mediunidade, que NADA É CASUAL... 

Tanto na obra de Chico, como vemos acima, como na nossa própria 

(abstração feita da nossa gigantesca incapacidade de lhe seguir os 

exemplos!), notamos as mãos de Deus nos surpreendendo a cada 

passo da marcha. 

   A tarefa de construção desse trabalho, providenciado pelos Benfeitores 

Espirituais, todos à serviço de sua entrega total ao comando do Divino 

Amigo, nos deixa tão embriagados pela beleza e pela formosura dos 

conceitos,  dos estudos e das análises aqui apresentadas em primeira mão, 

que não temos outro interesse senão o de, a cada momento, trazer novas e 

preciosas informações em torno deste mesmo material que está sendo 

apresentado, a partir da própria obra doutrinária do Espiritismo. 

   Portanto, seguindo os divinos passos do Amigo Incomparável, vejamos o 

que podemos encontrar, ainda a partir do número da página 359, da obra 

de Chico Xavier, “Deus Conosco”, quando aparentemente, ou 

superficialmente analisada, nada teria haver com o nosso modesto serviço 

mediúnico.  

   Mas, como nos elucida o Espírito Neio Lúcio, pelo próprio Francisco C. 

Xavier, a história é mesmo outra!  

   Vejamos: 

- Número 3: O exato mês de março. Como será analisado mais a frente, no 

capítulo assinado pelo benfeitor Clóvis Tavares, que representa o mês 

(03/2014) da reencarnação atual, mais próxima, de Elisabeth d´Espérance 

(Célia Lucius/Maria de Magdala). 



      Livro # 6: “SÃO LUIS IX – Vol. 1” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho  
 

 
183 

Ed. e-book: 
2015 

- Número 5: Novamente, o exato mês de maio, quando se comemora o 

Mês das Mães. Analisado um pouco acima, e em outras obras (inéditas) de 

nossa lavra mediúnica. 

- Número 9: Novamente, o enigmático mês de setembro, quando, no ano 

de 2012, Vivaldo finalizou a obra “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por 

Espíritos Diversos, em homenagem ao “VOLTEI”, do Irmão Jacob (Chico 

Xavier, FEB). 

   E só lembrando, como vimos um pouco mais atrás, a soma dos três 

números acima (3 + 5 + 9) dá o resultado impressionante do número 17, 

ou seja, o 10 (dia do nascimento de Vivaldo Filho/São Luis IX) e o 7 (mês 

do nacimento de Vivaldo Filho/São Luis IX). 

   Com forte emoção no peito, deixamos aos irmãos espiritualistas, de uma 

maneira geral, a incumbência de passar tais informações adiante, quando 

isso for possível, já que, segundo sabemos, o presente material de estudo 

não será divulgado por agora, até ordem em contrário, para que outros 

companheiros de nossa Doutrina, ou não, possam também se beneficiar do 

serviço de Educação pelo Evangelho de Jesus, à luz da Reencarnação 

Programada. 

   No mais, tudo é uma questão de bom senso e pura lógica kardequiana. 

 

O rei Luis IX foi um rei piedoso e o primeiro a proibir duelos, anteriormente 

tolerados e por vezes ordenados a fim de se conhecer o direito das partes. 

http://4.bp.blogspot.com/_GnnEJaMQCHg/TMecQygkH4I/AAAAAAAACKc/0MqRFN3EO5A/s1600/louis.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_GnnEJaMQCHg/TIwlzepGkDI/AAAAAAAABWU/5wsyWti5xgw/s1600/2020212732_d54c9d750e.jpg
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   A biografia brasileira de São Luís foi escrita pelo Diácono João Dias 

Rezende Filho e tem apresentação de Dom José Belisário da Silva. A 

publicação faz parte das comemorações dos 400 anos da chegada do 

Evangelho em terras maranhenses. 

"São Luís, que governou a França de 1226 a 1270, quando 
faleceu durante a segunda Cruzada que empreendeu, foi um 

cristão modelar. Governou com justiça, honestidade e 
prudência o reino que lhe foi confiado. Esposo e pai exemplar é 
também um político de caráter reto e inabalável", diz o Diácono 

João Rezende Filho.  

(http://primeiroportalibacanga.blogspot.com.br/2013_08_01_archive.html) 

 

A desencarnação do rei Luis IX de França. 

http://2.bp.blogspot.com/_GnnEJaMQCHg/TMeedOchGdI/AAAAAAAACKs/eOqAqDY33qA/s1600/Scheffer-The%20Death%20of%20Saint%20Louis.jpg
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O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO 
Por ALLAN KARDEC – tradução de José Herculano Pires 

 
Capítulo IV 

Necessidade da Encarnação 

 

Espírito SÃO LUIS (Paris) 

 

  25 – A encarnação é uma punição, e somente os Espíritos 

culpados é que lhe estão sujeitos? 

                 

   A passagem dos Espíritos pela vida corpórea é necessária, para que 

eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os 

propósitos cuja execução Deus lhes confiou. É ainda necessária por 

eles mesmos, pois a atividade que então se vêem obrigados a 

desempenhar, ajuda-os a desenvolver a inteligência. Deus, sendo 

soberanamente justo, deve aquinhoar eqüitativamente a todos os 

seus filhos. É por isso que Ele concede a todos o mesmo ponto de 

partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a 

mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria uma preferência, e 

toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação, para todos os 

Espíritos, é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes 

impõe, no princípio da existência, como primeira prova do uso que 

http://evangelhoespirita.wordpress.com/
http://evangelhoespirita.wordpress.com/capitulos-1-a-27/cap-4-ninguem-pode-ver-o-reino-de-deus-se-nao-nascer-de-novo/instrucoes-dos-espiritos/ii-necessidade-da-encarnacao/
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farão do seu livre arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo, 

sobem rapidamente, e de maneira menos penosa, os primeiros 

degraus da iniciação, e gozam mais cedo o resultado do seu trabalho. 

Os que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes 

concede, retardam o seu progresso. E é assim que por sua 

obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se 

reencarnarem. E é então que a encarnação se torna um castigo.      

                

    26 – Nota – Uma comparação vulgar nos fará melhor 

compreender esta diferença. O estudante não atinge os graus 

superiores, sem ter percorrido a série de classes que o levam até lá. 

Essas classes, por mais trabalho que exijam, são o meio de atingir o 

fim, e não uma punição. O estudante laborioso abrevia a caminhada, 

encontrando menos dificuldades. Acontece o contrário com aquele 

que a negligência e a preguiça obrigam a repetir certas classes. Não 

é, porém, o estudo que constitui uma punição, mas a obrigação de 

recomeçá-lo em cada classe. 

   É o que se passa com o homem na Terra. Para o Espírito do 

selvagem, que está quase no começo da vida espiritual, a encarnação 

é um meio de desenvolver a inteligência. Mas, para o homem 

esclarecido, em que o senso moral está largamente desenvolvido, e 

que se vê obrigado a repetir as etapas de uma vida corporal cheia de 

angústias, enquanto já podia ter atingido o fim, é um castigo, pela 

necessidade em que se acha de prolongar a sua permanência nos 

mundos inferiores e infelizes. Aquele que, ao contrário, trabalha 

ativamente para o seu progresso moral, pode não somente abreviar a 

duração de sua encarnação material, mas franquear de uma vez os 

graus intermediários, que o distanciam dos mundos superiores. 

   Os Espíritos não poderiam encarnar-se uma só vez num mesmo 

globo, e passar suas diferentes existências em diferentes esferas? 

Esta opinião seria admissível, se todos os homens estivessem na 

Terra, exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças 

existentes entre eles, desde o selvagem até o homem civilizado, 

revelam os graus que têm de percorrer. A encanação, aliás, deve ter 

uma finalidade útil. Ora, qual seria a finalidade das encarnações 

efêmeras, das crianças que morrem em tenra idade? 
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   Teriam sofrido sem qualquer proveito, nem para elas nem para os 

outros? Deus, cujas leis são todas soberanamente sábias, nada faz de 

inútil. Pelas reencarnações no mesmo globo, quis que os mesmos 

Espíritos se pusessem de novo em contato, tendo assim ocasião de 

reparar as suas faltas recíprocas. E tendo em conta as suas relações 

anteriores, quis, ainda, fundar uma base espiritual nos laços de 

família, apoiando numa lei natural os princípios de solidariedade, 

fraternidade e igualdade. 

 

(Postado na Internet outubro 13, 2007 por Liz Bittar) 

http://evangelhoespirita.wordpress.com/ 

    

   Nota do médium: Não poderíamos deixar de esclarecer, quase ao 

término deste trabalho de origem todo espiritual, já que a minha singela 

contribuição fora no sentido de possibilitar aos Espíritos Amigos, trazer para 

nós o profundo respeito e a perfeita veneração de cada um deles pela figura 

magnânima de Jesus de Nazaré, que ao encontrar na Internet a mensagem 

acima, assinada pela personalidade espiritual de São Luis IX, mesmo eu 

tendo ciência de ele que havia participado de “O Evangelho Segundo o 

Espiritismo”, sequer me dava conta de que, ele próprio, havia assinado uma 

mensagem específica sobre a Reencarnação.  

  Porém, observemos a curiosa “coincidência” nos seguintes itens da 

passagem de “O Evangelho”, quando por inspiração divina, cremos, o 

próprio Codificador Allan Kardec dava os primeiros passos para que, mais 

tarde, viesse a se cumprir, vamos assim dizer, a Profecia Reencarnatória do 

rei São Luis IX, quando retornaria tempos mais tarde na roupagem de 

Vivaldo Filho (permita-nos, os queridos leitores, nos dirigir às respectivas 

personagens deste sublime “romance reencarnacionista”, na terceira 

pessoa, já que muito particularmente, nós médiuns, quando em transe, 

mais ou menos ostensivo ou acentuado, nos encontramos sensibilizados por 

outras Personalidades que não a nossa, propriamente dita). 

http://evangelhoespirita.wordpress.com/author/kardecresponde/
http://evangelhoespirita.wordpress.com/
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   Vejamos então, da 3ª. Edição Definitiva de 1866, de Allan Kardec, pela 

FEB, em 4ª. edição Especial – 3ª. Reimpressão, pela tradução de Guillon 

Ribeiro, 2010: 

- “E.S.E.”, Capítulo IV: Notemos que se invertermos as duas letras do 

presente capítulo, teremos exatamente as 2 primeiras letras do nome de 

VIVALDO. 

- “E.S.E.”, Capítulo IV, item 25 (pergunta de Allan Kardec ao Espírito de 

São Luis): E na soma de 25 (2 + 5), teremos novamente o surpreendente 

número 7 (julho), exato mês de nascimento de Vivaldo Filho, nesta atual 

reencarnação. 

- “E.S.E.”, Capítulo IV, item 26 (nota de Allan Kardec): Seria o 2 (dia de 

aniversário de Chico Xavier, o próprio Codificador reencarnado e, ainda, O 

Diretor Chefe da Equipe Espiritual que orienta atualmente as tarefas 

mediúnicas de Vivaldo Filho). E logo após o número 6, que significa o exato 

mês de junho, quando Vivaldo dá início às suas tarefas mediúnicas na 

psicografia, com a produção da obra espiritual “MENSAGENS DE ALÉM-

TÚMULO”, EM HOMENAGEM AO LIVRO “VOLTEI” DO IRMÃO 

JACOB/FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER (FEB). E ainda o mês em que, 

lamentavelmente, Vivaldo e Francisca se separam conjugalmente, na atual 

reencarnação. O que, em parte, impossibilita a continuidade dos 

compromissos assumidos por ambos, antes da atual reencarnação, quando 

ainda se encontravam na Vida Mais Alta. 

   Alguns poderão até, mesmo que bem intencionados, fazer a pergunta: 

“Mas e a soma de 2 + 6, não seria 8”?!... E ainda questionarem: “E onde 

entraria o dia 8 dentro de todo esse esquema de datas e números, feito 

cartas marcadas do baralho de Deus”? 

   E a nossa resposta é tão simples e tão precisa, quanto as que vêm sendo 

dadas pelos autores espirituais deste abençoado trabalho de luz:  

   O mês 8 (agosto), tanto é o mês da morte do rei Luis IX como é o mês 

em que se comemora a morte (desencarnação) do cantor norte-americano 

Elvis Presley. E ele (Elvis), juntamente com Santa Clara de Assis, é 

exatamente o autor espiritual desta primeira obra psicográfica de Vivaldo 

Filho, “Mensagens de Além-Túmulo”, em homenagem ao “VOLTEI” 
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(Irmão Jacob/Chico Xavier), com a participação de várias outras Entidades 

Espirituais. 

   Pode parecer “coincidência”, mas NÃO É . Como veremos a seguir. 

   E mais uma vez, com total interesse em expressar as grandes 

verdades espirituais, pelos pinceis multicoloridos da Reencarnação 

Programada, vejamos que curioso: 

   Já sabemos que o mês 8 (agosto) foi o mês da desencarnação de Elvis. 

Só que o dia de sua morte foi 16. E na soma de 1 + 6, teremos novamente 

o 7, ou seja, o mês de nascimento de Vivaldo. 

   Mas, para que continuemos a ser justos com os estudiosos e sinceros  

aficionados pela diversidade dos procedimentos palingenésicos, vejamos 

que o 1 da data acima, é o mês (janeiro) de nascimento de Santa Isabel de 

Aragão (Veneranda), a segunda Diretora Espiritual mais graduada e mais 

próxima do médium Vivaldo, que faz parceria com Chico Xavier, a 

reencarnação do Codificador do Espiritismo.  

   E vejamos que o número 6, é o mês (junho) da separação conjugal de 

Vivaldo com Maria Francisca e o mês em que ele dá inicio, de forma 

ostensiva, e em definitivo, ao seu mandato mediúnico pela psicografia, e 

aparece novamente na data de desencarnação de Elvis Presley. 

   Entretanto, o ano de sua desencarnação foi 1977. Ou seja, teremos o 10 

(soma de 1 + 9), que é o dia do aniversário de nascimento de Vivaldo. E 

ainda o número 7 duas vezes, que é o mês de seu nascimento (julho). 

Sendo que este número (7), na magística dos Orixás da Umbanda tem um 

significado todo especial, quanto à proteção espiritual dos Guias. 

   Formulemos mais uma pirotecnia matemática, para que possamos 

assegurar, em definitivo, que nem mesmo o nosso querido Elvis Presley se 

encontrava fora do contexto da Reencarnação Programada de São Luis IX, 

ou Vivaldo Filho, como quer que deseje os amigos e leitores queridos. 

   Façamos uma nova conta: 

- Nascimento de Elvis Presley (autor espiritual da obra “Mensagens de 

Além-Túmulo”): 08/01/1935. Vejamos então: 8 + 1 + 1 + 9 + 3 + 5 = 
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27. E numa nova conta: 2 + 7 = 9 (ou seja, o mês em que foi concluído o 

primeiro trabalho psicográfico de Vivaldo, orientado pelo próprio Elvis 

Presley e Santa Clara de Assis). 

   Agora, outra conta: 

- Morte de Elvis Presley: 16/08/1977. Vejamos então: 1 + 6 + 8 + 1 + 

9 + 7 + 7 = 39. E numa nova conta: 3 + 9 = 12 (ou seja, o ano em que 

foi concluído o primeiro trabalho psicográfico de Vivaldo, orientado pelo 

próprio Elvis e Santa Clara de Assis). 

   E agora, qual seria a posição, pelo menos na mágica dos números 

divinos, em relação à venerável Santa Clara de Assis, nesse esquema tão 

surpreendente de aparentes coincidências matemáticas, se é que isso seria 

possível tamanha a solides dos fatos e datas históricos?! 

   Não será difícil, para que qualquer interessado possa acessar na 

Internet os seguintes dados biográficos de nossa querida e amada 

Santa Clara de Assis: 

- Mês de nascimento: 07 (julho). O mesmo mês de nascimento de Vivaldo 

Filho. 

- Mês de morte: 08 (agosto). O mesmo mês da morte de Elvis Presley. 

   Asseguramos assim, aos estudiosos e pesquisadores idôneos dos 

processos reencarnacionistas, um farto, quão seguro, material de estudo, 

análise, observação e aferição do que mais e melhor existe entre as 

Premissas do Reino, pelos sólidos alicerces da Reencarnação Programada, e 

os nossos humílimos cérebros, na maioria das vezes empanados pelas 

distorções da neblina carnal, porém, agora, vibrando de contentamento pela 

alegria mesmo de entretecer pelo olhar circunspecto do investigador atento, 

maravilhado pela beleza, pelo amor e pela dedicação dos Agentes da Vida 

Maior para com as nossas vidas, mesmo que passageiras, e na sua quase 

generalidade ainda enodoadas pelas artimanhas de nossos corações 

também, e ainda, muito sequiosos pelos prazeres transitórios da carne. 

   Portanto, quanto ao encontro dos três personagens (Vivaldo, Elvis e 

Santa Clara de Assis), podemos dizer também que “estava escrito nas 

estrelas”. 
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   Agora, à primeira vista, poderiam alguns, naturalmente, perguntar-nos o 

porquê de “Elvis Presley”?! O que teria esse grande artista norte-americano 

haver com a Codificação Espírita e com o projeto reencarnatório do Espírito 

de São Luis?!  

   Esta, sem dúvida, é uma questão que deve ser levada em consideração 

por todos aqueles que nos acompanha o raciocínio, tanto quanto ao que 

aqui é apresentado pelos Amigos Espirituais, os verdadeiros autores do 

presente trabalho, já que de nossa parte, posso garantir, que nada sabia ou 

sequer cogitava de tais detalhes (entrelaçamentos) numéricos, sejam 

referentes às datas ou acontecimentos relacionados às personalidades de 

Elvis Presley e Santa Clara, e particularmente em relação à minha vida 

mediúnica, apesar de, como fundador de um dos fãs clubes de Elvis Presley 

na Bahia, hobby carinhoso que mantive por vários anos, já ter um certo 

conhecimento a cerca da vida pessoal e profissional do grande e amoroso 

Rei do Rock´n´Roll. 

   Bem, se formos consultar a obra “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – A 

Revelação do Amor”, pelo médium Vivaldo Filho, no capítulo 46, A Nova 

Jerusalém, de autoria do Espírito Clóvis Tavares, veremos a Revelação de 

que Elvis Presley fora a reencarnação do rei Davi, que por sua vez havia 

sido um descendente direto de Boaz (marido de Rute do Antigo 

http://www.amormariano.com.br/wp-content/uploads/santa-clara1.jpg
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Testamento), que por sua vez é uma das reencarnações anteriores de São 

Luis IX/Vivaldo Filho. 

 
Origem da gravura: Wikipédia, a enciclopédia livre. 

 
 

Julius Schnorr von Carolsfeld: Rute e Boaz, 1828 

 

   Mas, como os Céus não nos têm regateado provas contundentes, no 

decorrer de todo este nosso estudo, vejamos que maravilha podemos aferir 

de suas singelas informação referentes à vida e a morte do nosso querido 

Rei do Rock, a verdadeiramente nos deliciar com dados concludentes, e 

irretocáveis, a cerca de sua estreita ligação espiritual não somente com a 

figura de Allan Kardec (Chico Xavier) quanto a de São Luis IX (Vivaldo 

Filho), já que podemos afirmar com tranqüilidade que, sim, o nosso 

saudoso Elvis Presley fora realmente a reencarnação do rei Davi. 

   Notemos bem nisto: 

- Idade com a qual desencarnou Elvis Presley: 42 anos. Se fizermos uma 

rápida inversão numérica, teremos o número 2 (dia de nascimento de 

Chico Xavier/Allan Kardec, no século XX). E ainda o número 4 (mês de 

nascimento de Chico Xavier/Allan Kardec, no século XX). 

- Hora à qual a sua última noiva, Ginger Alden, deu por falta de sua 

presença no quarto de dormir, no dia de sua morte em 16 de agosto de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Julius_Schnorr_von_Carolsfeld
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Julius_Schnorr_von_Carolsfeld-_Ruth_im_Feld_des_Boaz.jpg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Julius_Schnorr_von_Carolsfeld-_Ruth_im_Feld_des_Boaz.jpg
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1977: Por volta das 14hs (horário brasileiro). Quando teremos aqui 

primeiramente duas vezes o número 7 (14), ou seja, duas vezes o mês de 

nascimento de Vivaldo Filho/São Luis IX, no século XX. E mais o número 1 

(mês de nascimento de Santa Isabel/Veneranda, a Diretora Espiritual da 

Equipe que coordena as atividades mediúnicas de Vivaldo Filho/São Luis 

IX). E ainda o número 4 (mês de nascimento de Chico Xavier/Allan Kardec, 

o Diretor Espiritual da Equipe que coordena as atividades mediúnicas de 

Vivaldo Filho/São Luis IX). Entretanto, para sermos fieis às ocorrências 

espirituais, em relação ao querido Elvis Presley com conexão na tarefa de 

Vivaldo Filho/São Luis IX, vejamos o que teremos se adicionarmos também 

o horário norte-americano ao fato acima mencionado, 2:00pm: Teremos os 

números 2 + 1 + 4 = 7. Ou seja, teremos novamente como resultado o 

número que corresponde ao mês de nascimento de Vivaldo Filho/São Luis 

IX, na atual reencarnação do século XX. 

   Mas as impressionantes surpresas não para por ai. Vejamos que na soma 

dos três números 7 encontrados acima, teremos o número 21. Que, por 

nossa vez, rogamos aos leitores amigos se reportarem à Bíblia Sagrada, e 

conferirem o Salmo 21. 

   Curiosamente, ainda, tendo ele, Elvis Presley, sido encontrado no 

banheiro de sua mansão em Graceland (Memphis/TN, USA), na posição 

fetal (o que sugestiona o ato da “reencarnação”), segurando o livro: “A 

busca cientifica pelo rosto de Jesus”. 

   Configurando assim, a partir dos dados acima, um inacreditável arsenal 

de ferramentas comprobatórias de que ele (Elvis Presley), em verdade, 

tinha o seu projeto reencarnatório, naquele período do século XX, todo 

delineado por antecipação pelas Altas Esferas do Mundo Superior, junto à 

Allan Kardec (Chico Xavier) e São Luis (Vivaldo Filho).  

   Nota adicional: Na verdade, o horário exato em que Ginger Alden deu 

por falta de Elvis no dia 16 de agosto foi às 02:20PM (horário norte-

americano). Não invalidando os cálculos apresentados mais acima, pelo 

contrário, vindo a referendar o que tem sido mostrado até aqui, que é a 

conexão perfeita entre a vida de Elvis Presley e as tarefas do Espírito de 

Verdade, já que a partir desse horário exato, poderemos encontrar: 2 (dia 

de aniversário de Chico Xavier) e o 4 – como resultado de 2 + 2 – mês de 

nascimento de Chico Xavier). 
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   Mas, e se fizermos novos cálculos a partir desse mesmo horário, só que 

no horário brasileiro (14hs20min)?! Naturalmente, iremos encontrar o 

número 7, ou seja, o mês de nascimento de Vivaldo Filho (São Luis IX), 

isto, a partir da soma de 1 + 4 + 2. 

   Preferimos deixar as duas formas de apresentação dos horários, tanto a 

específica (02:20PM) como a hora aproximada (por volta das 02:00PM), 

possibilitando-nos realizar uma extensão maior do quadro reencarnatório 

em relação à desencarnação de Elvis Presley, já que em todos os esquemas 

apresentados configura-se a sincronia perfeita da vida pessoal de Elvis 

Presley com os nossos estudos doutrinários no Espiritismo. 

Fontes da hora e do livro acima mencionados:  

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

Jornal Oficial do Conselho Regional de Medicina (MG, Brasil): 
http://jornal.crmmg.org.br/mai06/13_elvis.php 

 
Livro: “Elvis & Ginger” by Ginger Alden 

Berkley Books (U.S.A.) 

 

    

 

Elvis & Ginger 

   Os inúmeros dados comprobatórios que possuímos, a cerca deste assunto 
palpitante, quão maravilhoso, assumem característica de verdadeiras 

revelações através de revelações, já que o que vamos apresentar a 
seguir, não somente sugere, como porá um ponto final nesse quadro 

magnífico da Reencarnação Passada de Elvis Presley (o Rei do Rock and 

http://jornal.crmmg.org.br/mai06/13_elvis.php
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Roll), o maior símbolo da música popular mundial, na personalidade 

fisiológica do querido Rei Davi das narrativas Bíblicas. 
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   É certo que não nos deixaremos vencer pelo cansaço natural 
das circunvoluções aritméticas, por este motivo e passado 

esse primeiro momento, outras informações serão adicionadas 

a seguir, sobre este mesmo tema. 

ELVIS E SEU ÚLTIMO ESPECIAL DE TV EM 1977 

   Mas, vamos acompanhar os dados que encontramos a partir do material 
de propaganda daquele que foi o seu último especial de TV, apresentado na 

TV norte-americana, logo após o seu falecimento em 1977. Preparem os 

seus corações, pois as surpresas realmente não param de nos emocionar: 

- ELVIS IN CONCERT – CBS TV SPECIAL 1977 – Exibido pela primeira 
vez na TV norte-americana em: 03/10/1977. Temos aqui, o dia (3) e o 

mês (10) de nascimento de Allan Kardec (Chico Xavier). E mais 1977, que 
pode ser uma vez o número 10 (1 + 9) e mais duas vezes o numero 7. Que 

são o dia e o mês de nascimento de Vivaldo Filho (São Luis IX). Mesmo 
aqui, tanto o Codificador encarnado quanto o Codificador desencarnado do 
Espiritismo no século XIX, aparecem no quadro de elementos de prova e 

evidencias do que os Benfeitores Espirituais estão a nos relatar, de que Elvis 

Presley, sim, fora a reencarnação do Rei Davi. 

   Outro aspecto extremamente assustador, que vem a nos mostrar como os 
Poderes Superiores da Criação nos conduzem sobre o solo da Terra, 

segundo procedimentos que ainda estamos muito longe de apreender em 
sua profundidade, são as duas datas que (inacreditavelmente!) são 

apresentadas, dentro de circunstancias que não temos conhecimento, do 
que seria a transmissão do seu último especial de televisão, como gravados 

pela TV CBS e mantidas em arquivo durante todos esses anos. 

- Na propaganda visual (como veremos na foto digitalizada direto da 

imagem original, na página a seguir): Aparece a mesma data acima de 
3/10/1977. Até ai tudo bem. Mas na parte esquerda da foto (no vídeo) 
aparecem os dois horários (8:00/7:00PM) que o programa deveria entrar 

no ar da TV norte-americana. Pelo menos na região indicada, a central e 
das montanhas. Entretanto, devemos deixar claro que estas são as únicas 

imagens ou registros visuais (vídeos) dos comerciais da época que, 

supostamente, se tem notícia hoje, após 38 anos da morte de Elvis. 

   Vejamos que maravilha: 

- Horário das 08:00: O mesmo mês de agosto (8) da morte de Elvis Presley 

(Rei Davi). 

- Horário das 07:00: O mesmo que o mês de julho (7) de nascimento de 

Vivaldo Filho (São Luis IX/Boaz). 

   Ou seja, a desencarnação de um e a reencarnação do outro. 

   Porém, numa outra imagem (em vídeo – transferida para fotografia 

digital, como apresentaremos mais a frente), somente gravada para 
registro interno da CBS TV, como claquete de exibição antes do inicio, 

propriamente dito, da gravação do Especial de TV, vamos encontrar, não 

sabemos por que, os seguintes horários de transmissão: 
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- Horário das 08:00: O mesmo mês de agosto (8) de desencarnação de 

Elvis Presley (Rei Davi), no século XX. 

- Horário das 09:00: O exato mês de setembro (9) que Vivaldo Filho 

conclui a obra “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, 

Organizada Pelos Espíritos de ELVIS PRESLEY e SANTA CLARA DE 

ASSIS, em homenagem ao livro “VOLTEI”, Irmão Jacob (Chico Xavier). 

   Vejamos como é mesmo de arrepiar! 

 

   Todos esses registros fotográficos foram capturados da internet e de 
material visual (DVD) que possuo em caráter pessoal, como singelo 

colecionador de filmes e imagens de Elvis Presley (sem qualquer fim 

lucrativo). 
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Comercial original (vinheta) com duração de 10s. 

 

Comercial original (vinheta) com duração de 20s. 
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Comercial original (vinheta) com duração de 9s. Apresentado dentro do 
comercial de chamada do seriado de TV “O Jovem Daniel Boone”. Os 

próprios atores do seriado fazem a apresentação de Elvis CBS TV Special 
1977. 

 

 

Comercial original (vinheta) com duração de 10s. Apresenta apenas áudio. 
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   Vinheta com a claquete do TAPE ORIGINAL (horários 8:00  e 9:00).  Essa imagem 
é somente apresentada (antes do tape do Show de TV), para o serviço interno da 

CBS, sem que fosse ao ar em transmissão original. 

   Impressionante o fato de apresentar o horário das 9:00PM, e não o das 7:00 como 

nos comerciais (oficiais) que foram pro ar em 1977. 

 

   Especial da CBS TV com segmentos de dois concertos da última turnê de Elvis 

Presley em 1977, em Omaha, NB (19 de junho) e em Rapid City (21 de junho), 

usando o macacão “Sundial Suit” (da Civilização Maya). 
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   Vários segmentos dos dois shows filmados nessa última temporada de junho de 
1977, continuam inéditos para o público geral, já que a CBS TV apenas utilizou um 
total de 45 minutos (novamente o número 9, representando o mês de setembro da  
obra “MENSAGENS DE ALÉM TÚMULO”, em homenagem ao “VOLTEI”, de Irmão 
Jacob/Chico Xavier, FEB) do que foi originalmente capturado por suas câmeras. 
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   Observemos no quadro a seguir, um breve extrato que pinçamos de uma de suas 
biografias brasileiras, com a autoridade do meu amigo (já desencarnado) Marcelo 

L. Costa, que por muitos anos foi presidente de um dos mais respeitados Fã Clubes 
de Elvis Presley no mundo, tendo privado da amizade de diversas pessoas que 
foram amigas intimas do Rei do Rock: 
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   A religião (batista) na vida do artista sempre foi dominada por seu sonho de criança: 

tornar-se cantor de um quarteto gospel, a música negra religiosa americana. Suas 

predileções musicais não o contradiziam: sua inspiração e admiração vinham da exímia 

Mahalia Jackson (que Elvis viria a conhecer em 1969, no set da Universal filmando 

“Change of Habit”). 

   Contudo, em abril de 1964, Lany Geller, um cabeleireiro profissional contratado 
exclusivamente para tingir os cabelos do cantor e arrumá-los, entrou em sua vida para 
modificá-la por um grande período. 
 
   Larry Geller é (ainda hoje) um profissional iniciado em esoterismo, conhecido por 
seus conhecimentos profundos em diversos assuntos místicos e na época, passou a 
incutir diversos conceitos em Elvis, chegando a ponto de fazê-lo mudar seu 
comportamento, creditando-o como um “avatar”, a reencarnação de um deus 
(especialmente na tradição hindu).  
 
   A partir dessa influência constante e quase diária, o próprio Elvis começou a 
acreditar-se a própria transfiguração do deus vivo. Antagonicamente, muito embora 
mantivesse a crença dessa semelhança com um deus, Elvis não admitia ser chamado 
de ‘rei’. Por muitas vezes indagado, afirmava que ‘rei era somente Jesus Cristo’. 
 
   Fatos foram relatados neste período (inclusos até mesmo no livro de sua ex-esposa 
Priscilla Ann), de que Elvis apontava para determinados objetos ou locais, afirmando 
ver outras pessoas próximas a eles que jamais foram vistas pelos demais. Não 
contente, seguia essas ‘supostas’ pessoas afirmando que elas o estavam chamando 
para um determinado lugar, porque queriam comunicar-se com ele. 
 
   Entretanto, em 1968 (mesmo após o especial para a televisão que marcou sua volta 
definitiva à música e o nascimento da filha), até o princípio dos anos 70, Elvis ainda 
mantinha a ‘consciência natural’ de ser um novo personagem mítico e encarnado para 
salvar os homens na Terra.  
 
   Foi neste período ainda que adotou como livros de cabeceira as obras do místico 
Khalil Gibran (a coleção inteira), mais especialmente “A Procissão” e “Os Espelhos da 
Alma”. 
 
   Esta também foi a época em que usava no pescoço três colares simbólicos religiosos: 
um crucifixo, uma estrela de David e um símbolo oriental. Por muitas vezes 
indagado a respeito da finalidade de tantos colares de linhas religiosas diversas, era 
comum ouvi-lo responder que ‘não queria perder o céu por um detalhe técnico’ 
 

Página 25 (2 + 5 = 7), O MISTICISMO DE ELVIS – O AVATAR  
Elvis Presley 

Ana Flávia Miziara 

Marcelo Costa 
Copyright – 1996 da 1ª Edição pela Editora Roka & Cia Ltda. 
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   Nota de André Luiz: Os destaques no texto acima são de Vivaldo Filho. Valendo ainda 

anotar que esse respectivo texto, da biografia “Elvis Presley”, somente foi encontrado 
casualmente pelo médium, em formato PDF, no dia 04 de julho de 2014, quando se comemora 

a Independência dos Estados Unidos da América. Observando também que o seu ano de 
publicação (1996), foi o exato ano em que eclodiram em Vivaldo as suas diversas faculdades 

mediúnicas. 

    
   Será que ainda paira qualquer duvida aos investigadores atentos, tanto 

aos nossos queridos leitores, quanto à condição de Elvis Presley ter sido a 
reencarnação do venerável rei Davi?! 

   Pois bem, se existe, daremos aqui, vamos dizer, o golpe de misericórdia 
naqueles que persistem na negação sistemática, ou na dúvida descabida, 
mesmo porque o farto material de análise aqui exibido é dos mais notáveis 

da literatura reencarnacionista mundial. 
 

NO NOVO TESTAMENTO (Parte I) 
    
   Consultemos o Evangelho do Cristo, em Mateus, em “OS ASCENDENTES 

DE JESUS”, tomando às nossas mãos um exemplar de “O NOVO 
TESTAMENTO”, pela tradução do original em grego pelo valoroso 
companheiro e pesquisador espírita Haroldo Dutra Dias (1ª. edição, 

CONSELHO ESPÍRITA INTERNACIONAL, 2010), no capítulo 1, versículo 
6: “Jessé gerou o Rei David, David gerou Salomão, (da mulher) de Urias”. 

    
   Vejamos agora que maravilhoso! 
    

- Na soma do capítulo 1 com o versículo 6, teremos o resultado de número 

7. O exato mês (julho) de nascimento de Vivaldo Filho (o Boaz de outrora, 

bisavô de Davi/Elvis Presley), já no século XX. 
 

- Mas, ainda, para os que conhecem, mesmo que superficialmente, a vida 
do cantor Elvis Presley, sabe-se que o seu irmão gêmeo que nasceu morto 
foi batizado pelo nome de “Jessie” (Garon). Aqui, fazendo uma perfeita 

conexão com o seu passado glorioso: “Jessé gerou o Rei David”. 
 

   Por outro lado, para que consolidemos o nosso estudo mediúnico, à luz do 
Evangelho do Senhor, tomemos o seguinte capítulo 1, versículo 17 (quando 
o Evangelista Mateus encerra a sua exposição dos ascendentes de Jesus): 

“Dessa forma, há no total catorze gerações de Abraão a Davi; catorze 
gerações, de Davi ao exílio na Babilônia; catorze gerações, do exílio da 

Babilônia ao Cristo”. 
    
   Vejamos: 

 
- Capítulo de número 1: O exato mês (janeiro) de nascimento de Elvis 

Presley, no século XX. 
 
- Versículo de número 17: O exato dia (10) e o exato mês (7) de 

nascimento de Vivaldo Filho (São Luis IX/Boaz), no século XX. 
 

   Será que algum cristão se atreveria a tentar invalidar tais registros 
históricos?! Acreditamos que não. 
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NO NOVO TESTAMENTO (Parte II) 
 
   Continuemos com as surpreendentes anotações de Mateus, no capítulo 1, 
versículo 17, em “OS ASCENDENTES DE JESUS”, da tradução de Haroldo D. 

Dias (CEI), somente que agora para fixarmos em nossa mente, e 
acreditamos que de forma definitiva, o espetacular quadro reencarnatório 

de nosso Elvis Presley, figura inigualável no campo da Musica e das Artes 
Cinematográficas, personalidade sensível e de grande valor moral, pelo 
menos na esfera da generosidade, da solidariedade e da caridade que soube 

verter para os mais pobres a parir de sua enorme fortuna pessoal, em 
estreitíssima, quão surpreendente, conexão matemática, com outra figura 

impar, só que agora transubstanciada na personalidade de outro rei, o do 
povo Hebreu, Davi.  
 

   Com os mesmos números encontrados acima, faremos o que, a primeira 
vista, pareceria impossível de realizar... (Capítulo 1, versículo 17): 

 

- Numero 1: Pode representar muito bem o mês 1 – janeiro – de 

nascimento de Elvis Presley. 
 

- Numero 1 + 7 = 8: Pode representar muito bem o mês 8 – agosto – de 

morte de Elvis Presley, no ano de 1977. 
 

   Agora, tomemos o ano de 1977, da desencarnação de Elvis Presley: 
 

- 1 + 9 + 7 + 7 = 24. Ou seja, teremos aqui, o exato dia (2) e o exato 

mês (4) de nascimento de Francisco C. Xavier, que como temos dito, é o 

meu principal Diretor Espiritual, e a reencarnação de Allan Kardec. 
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               Hawaii TV Show, 1973                   Rapid City, June 21, 1977 
 

 
 

Elvis em oração antes de entrar no palco – CBS TV Show, 1977 
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NO NOVO TESTAMENTO (Parte III) 
 
   Temos plena consciência do quanto de assombro causará a todos os 
religiosos do mundo tais informações, contidas no Evangelho do Cristo, de 

maneira muito lógica e profundamente racionais, sem desmerecer, 
obviamente, o valor espiritual de nosso valoroso companheiro espírita 

Haroldo Dutra Dias, que na elaboração de sua obra (O Novo Testamento, 
CEI, 2010), esteve, inquestionavelmente, sob o comando das Altas Esferas 
do Mundo Superior, ao alinhavar com suas marcações pessoais (em forma 

de preciosas notas) o trabalho venturoso dos Evangelistas. 
 

   De qualquer modo, vejamos que na parte anterior de nossos estudos 

(Parte II) sobrou o número 6 (como resultado da soma de 2 + 4). 

 
   Portanto, vejamos o que nos reserva esse importante número, se formos 
também buscar sua significação, exatamente em Mateus, neste mesmo 

CAPÍTULO 1, somente que no específico VERSÍCULO 6, desta maneira, 
formalizando o quadro definitivo para as elucidações a que nos propomos, 

que representa a conexão perfeita entre as reencarnações passadas de Elvis 
Presley (Rei Davi) e de Vivaldo Filho (Boaz/São Luis IX): 
 

- “Jessé gerou o Rei Davi (nota 24), Davi gerou Salomão (nota 25), da 
(mulher) de Urias (nota 26)”. 

 
   Vejamos que maravilha!  
 

   Temos aqui, a consagração definitiva de que realmente Elvis Presley fora 
a reencarnação de Davi. Pois, como vemos, o esquema matemático se 

mantém intacto e se apresenta de maneira inquestionável. Sobretudo, pelo 
fato mesmo de que a especifica nota de Haroldo Dutra Dias (24), 
novamente representar o dia (2) e o mês (4) de nascimento de Chico 

Xavier, o Diretor Espiritual das atividades mediúnicas de Vivaldo Filho, tanto 
quanto a do Espírito Elvis Presley. Observando ainda que Jessé (que gerou 

o Rei Davi), faz uma natural referência ao irmão gêmeo (Jessie Garon 
Presley) de Elvis Presley, que nasceu morto, no ano de 1935. 
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   Mas, as evidencias reencarnatórias não param por ai. 

 
   Vejamos agora, alguns rápidos extratos da nota 24 do querido Haroldo 

D. Dias, como consta de seu “O Novo Testamento” (CEI, 2010), desse 
Capítulo 1, versículo 6, que acabamos de estudar: 
 

- (...) “(Dawid), possivelmente do vocábulo amado, pois há dúvidas quanto 
a essa etimologia” (...). 

 
   E o mundo inteiro sabe o quanto Elvis Presley ainda é amado pelos seus 
fãs. 

 
- (...) Sua vida costuma ser dividida em quatro períodos: nos primeiros 
anos, após ser ungido, ganha acesso à corte de Saul (primeiro Rei de 
Israel), inicialmente, em virtude de seus dotes musicais, pois acalmava o 

espírito perturbado do Soberano com sua música (...). 
 

   Elvis Presley foi o Rei do Rock, pelo seu jeito marcante de se apresentar e 
pela sua qualidade musical inquestionável. Valendo a nota de que Elvis 

adorava cantar músicas religiosas (gospel music), tanto em seus shows 
quanto em seus momentos íntimos com a família e amigos. Os seus três 
álbuns de música evangélica ganharam o premio Grammy. 

 
- (...) “Por fim, durante trinta e três anos governa sobre todo o território de 

Israel (Norte e Sul)...” (...). (O destaque é meu). 
 
   Notemos que aqui, nesse pequeno apêndice que acabamos de extrair da 

nota 24 de Haroldo Dias, sem desmerecer a sua conclusão, que por questão 
de objetividade preferimos subtrair de nossos apontamentos, temos uma 

referencia perfeita entre os Estados Unidos da América do Norte e a 
América do Sul, exatamente onde se encontra o Brasil. Um, seria o pais 
natal de Elvis Presley (Davi) e o outro o pais de Vivaldo Filho (Boaz/São Luis 

IX). 
 

   Ainda segundo Haroldo D. Dias, nesta mesma nota 24, encontraremos 
referencias do Rei Davi em Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, 
Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Amós e Zacarias. Finalizando, 

assim, a sua nota explicativa, que para o nosso trabalho mediúnico se 
apresenta com características de profunda espiritualidade, quando 

consubstancia as informações dos nossos Benfeitores Espirituais, quanto à 
mecânica numerológica das reencarnações programadas de Elvis Presley e 
Vivaldo Filho, no Livro Sagrado dos Cristãos. 

 
   Entretanto, notemos que se contarmos o número de referências ao Rei 

Davi, nos Livros Sagrados, encontraremos o 10, o exato dia de nascimento 

de Vivaldo Filho (Boaz/São Luis IX), observando ainda que nesta mesma 

nota (24), Haroldo D. Dias informa que o Rei Davi reinou por sete (7) anos 

sobre  Judá, quando sabemos que o mês 7 (julho) foi o mês de nascimento 

de Vivaldo Filho (Boaz/São Luis IX), no século XX. 
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NO NOVO TESTAMENTO (Parte IV) 
 
 
   Já que estamos realizando um estudo comparativo, entre os dados 

reencarnatórios do Rei Davi (Elvis Presley) e a missão de Vivaldo filho 
(Boaz/São Luis IX), numa abordagem sintética, porém muito substancial em 

“No Novo Testamento”, de Haroldo Dutra Dias (CEI, 2010), façamos agora 
uma nova investida investigativa nesse esquema de números e marcas, 
informações e revelações, a partir desse último número 6, encontrado 

como resultado nas duas partes precedentes (Parte II e III), só que agora 
no Evangelho de Lucas. 

 
   Estariam se perguntando, os nossos atentos leitores: “Mas o que teria 
haver o Evangelista Lucas, nesse nosso estudo sobre a reencarnação do Rei 

Davi (Elvis Presley) e Boaz (Vivaldo Filho/São Luis IX)”?! 
 

   O certo, como todos poderão conferir nos capítulos que se seguirão, é que 
o Evangelista Lucas, fora também uma das reencarnações passadas do rei 
São Luis de França/Vivaldo Filho (numa Reencarnação Múltipla). 

 
   Assim, com essa pequena introdução, faremos aqui a apresentação do 

“SINAL” MATEMÁTICO REENCARNATÓRIO deixado pelo próprio Lucas 
(mesmo que inconscientemente!), sob a orientação do próprio Senhor. 

 
   Não nos estenderemos em maiores comentários em tordo deste que, 
segundo os nossos benévolos Benfeitores Espirituais, é o mais importante 

capítulo da passagem do Evangelho de Lucas (Capítulo 6), apenas nos 

atendo à primeira e à última passagem, como apresentados pelo 

eminente Haroldo D. Dias, sempre mantendo a originalidade do original 
grego dos Evangelhos: 
 

CAPÍTULO 6: 
ESPÍGAS ARRANCADAS NO SÁBADO (Mt 12:1-8; Mc 2:23-28) 

 
 

   6:1 E aconteceu de ele atravessar pelas searas, em um sábado; os seus 
discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. 
6:2 Alguns dos fariseus disseram: Por que fazeis o que não é lícito aos 

sábados? 6:3 Em resposta, disse-lhes Jesus: Não lestes isso – o que fez 
David quando teve fome – ele e os (que estavam) com ele? 6:4 Como 

entrou na casa de Deus e, tomando os pães da apresentação, comeu e deu 
aos (que estavam) com ele, os quais não é lícito comer, senão aos 
sacerdotes? 6:5 E dizia-lhes: O filho do homem é senhor do sábado. (Nota: 

Vejamos o número 7 de meu mês (julho) de nascimento – na soma de 6 + 

1). 

 
    Notemos aqui, que o nosso Rei Davi (Elvis Presley) é logo marcado pelo 
próprio Senhor no primeiro capítulo de Lucas (Vivaldo Filho/São Luis IX), 

conectando essa apresentação ao quadro anterior, como 
apresentamos mais acima, a partir do Evangelho de Mateus. 
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 CAPÍTULO 6: 

ADVERTÊNCIAS (Mt 7:13-27) 
 

 
   6:43 Pois não há árvore boa produzindo fruto deteriorado; por 
outro lado, nem árvore deteriorada produzindo fruto bom. 6:44 Pois 

cada árvore é conhecida a partir do próprio fruto; pois não se colhem figos 
dos espinheiros, nem vindimam (cacho de) uva da sarça. 6:45 O homem 

bom apresenta boa (coisa) do bom tesouro do coração, e o mau apresenta 
(coisa) má do seu mau (tesouro). Pois da abundância (do) coração fala a 

boca dele. (...) (Nota: Vejamos o número 7 de meu mês (julho) de 

nascimento – na soma de 4 + 3). 
 

   De maneira maravilhosa, esse capítulo de Lucas, tanto inicia quanto 
termina de forma a colocar em evidencia o trabalho que os Prepostos 

Divinos da Terceira Revelação haveriam de realizar em época oportuna, 
tendo agora sob os nossos olhares lacrimejantes a obra mediúnica “SÃO 
LUIS IX – O Apóstolo Espiritual da Codificação Espírita. 

 
   Já que nesses três versículos acima, que encerra o Capítulo 6 de Lucas, 

que separamos por já serem suficientes ao que buscávamos, o Cristo 
enfatiza a importância capital de qualquer obra em seu santo nome, por 
seu conteúdo totalmente moral e evangelizador, tal qual se apresenta 

este singelo esforço dos Autores Espirituais André Luiz, Dr. Hernani G. 
Andrade e Dr. Canuto de Abreu. 

 
   É certo, que de sã consciência ninguém poderá se levantar contra 
fatos tão contundentes, principalmente entre os espíritas, que 

aparentemente tão afeiçoados ao estudo e à pesquisa, deixam-se levar, 
muitas vezes, por opiniões sectárias e profundamente ortodoxas, 

lamentavelmente obstruindo o trabalho revelador de médiuns sérios e de 
Espíritos idôneos. 
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O ÚLTIMO FILME DE ELVIS 
 
   Um aspecto muito curioso da vida pessoal de Elvis (Rei Davi), aliás, como 
já está fartamente documentado nas centenas de biografias à seu respeito, 

e através de entrevistas concedidas pelas pessoas que o conheceram bem 
de perto, foi o fato de ele, Elvis, sempre ter se questionado quanto ao 

sentido de todo o seu sucesso artístico, particularmente no que tocava ao 
imenso carinho que os fãs lhe dedicavam. 
  

   Ele sempre quis saber de onde viera o seu dom?!... 
 

   Partindo desse ponto, analisemos apenas o que estaria, espiritualmente 
falando, inserido no seu esquema reencarnatório, pelo menos em relação ao 
seu último filme: “Change of Habit”, que no Brasil teve o título de “Ele, e 

as três noviças”. 
 

   Entretanto, vejamos que o seu título original, traduzido literalmente para 
o português, seria: “Mudança de Hábito” (Change of Habit). 
 

   E analisando friamente, com o olhar atento do bom investigador espírita, 
poderíamos sugerir perfeitamente um outro título, a partir do original em 

inglês: “Mudança de Corpo” (que seria o mesmo que Reencarnação). 
 

   Por isso, além do que já pudemos expor mais atrás, estamos convencidos 
de que a vida pessoal, quanto artística, de Elvis Presley, fora toda, vamos 
assim dizer, “arranjada” pelos Agentes Espirituais da Vida Maior, com a 

intenção de agora, após a sua desencarnação (que também não foi 
prematura, mas estava, sim, dentro do seu esquema cármico!), “VOLTAR” 

ao solo da Terra para dar prosseguimento a sua tarefa espiritual, 
contribuindo com a sua parcela de esforço junto ao serviço de cristianização 
das Criaturas humanas, somente que pelas portas da Mediunidade, tendo 

como agente encarnado o médium Vivaldo P. S. Filho, que fora durante 
mais de 30 anos presidente de um de seus inúmeros Fã Clubes espalhados 

pelo Brasil, nada mais nada menos que a Pátria do Evangelho, segundo 
denominação do Espírito Humberto de Campos (por Chico Xavier). 
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    Change of Habit (no Brasil, Ele e as Três Noviças) é um filme de drama de 

1969, dirigido por William A. Grahan e protagonizado por Elvis Presley e Mary Tyler 

Moore. Este é o último filme da carreira de Presley. Após isso, ele somente 

apareceria em documentários.1 

 

   Change of Habit é considerado o único filme de Presley no qual ele interpreta 

alguém que lida com os problemas do cotidiano. O filme também se destaca por 

tratar de vários temas: o dia a dia de uma comunidade, preconceito, conflitos com 

a igreja e o autismo, algo ainda desconhecido na época.1 Este filme seria um 

pretexto para que Presley mudasse o rumo de sua carreira cinematográfica, porém, 

o cantor simplesmente deixou os contratos com os estúdios vencerem para que ele 

pudesse retornar aos palcos.2 

   Presley filmou Change of Habit por conta do filme ter sido incluído no seu 

contrato com a emissora NBC junto com o especial de Natal, '68 Comeback 

Special.1 

   Além de ter sido o último filme de Presley, Change of Habit também foi o último 

filme da atriz Mary Tyler Moore para a Universal Pictures. Ela só voltaria aos 

cinemas em 1980 com Ordinary People. 

Fonte: Wikipédia 

Vejamos que coisa mais interessante! 

    
   O ano de produção e lançamento desse filme foi 1969. Numa conta 

rápida, teremos: 1 + 9 + 6 + 9 = 25. Que pode muito bem ser o número 7 

(2 + 5), o mês de nascimento de Vivaldo Filho. 
 

   Em uma das mais divulgadas fotos promocionais do filme “Change of 
Habit” (Universal Pictures), encontraremos (do lado direito) os números de 

série 69/366. Que pode ser também: 6 + 9 + 3 + 6 + 6 = 30. 
 

   Tomemos o 7 acima com o 3 (do 30), e teremos (7 + 3) o dia 10, de 

nascimento de Vivaldo Filho. 
 

   Ou seja: O dia (10) e o mês (7) de nascimento de Vivaldo Filho (São 
Luis IX), no século XX. 

 
   Mas, a “magia” não pára por ai. 
 

   Do lado esquerdo desse famoso lobby card (cartaz promocional), 
encontraremos o número 5 (observem bem!). Então, se somarmos o 30 

(do lado direito) com o 5 (do lado esquerdo), teremos o número 35. Numa 

nova soma (3 + 5) teremos o 8, que pode muito bem significar tanto o dia 

(8) de seu nascimento, em janeiro de 1935 como o mês de agosto (8), 
quando no ano de 1977 Elvis Presley veio a desencarnar, em Memphis,TN. 
 

   Lembrando que o número 3 é um número profundamente transcendental, 
diversas vezes mencionado na Bíblia. 
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Change_of_Habit#cite_note-.27.27Change_of_Habit.27.27_.281969.29_-_Trivia-1
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   Devemos levar em consideração que este especifico cartaz promocional – 
lobby card –  (Printed in U.S.A.) traz, talvez, a foto mais conhecida, senão 

a mais simbólica, dos dois personagens do filme da Universal Pictures, 
Elvis Presley e Mary Tyler Moore. 
   

 
 

“Change of Habit” (Ele e as três Noviças), 1969. 
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A REENCARNAÇÃO PROGRAMADA DE  

ELVIS PRESLEY (REI DAVI) 

08/01/1935 + 16/08/1977 

 

   Aos menos atentos, poderá parecer que estamos entrando em 
demasia na vida pessoal de Elvis Presley, nada de mais quanto a 
isso, pois comigo mesmo assim ocorreu (risos...), entretanto os 
nossos Autores Espirituais nos alertaram que, dentro do presente 
trabalho, tudo vem se encadeando, a rigor, demonstrando que 
todas as ocorrências apresentadas aqui seguem o esquema 
proposto pelo Mais Alto para a Nova Genealogia do Cristo, como 
apresentada no capítulo anterior, assinado por André Luiz, já que o 
querido Espírito de Elvis Presley (o Rei Davi do passado), também, 
deverá reencarnar no Brasil para, em breve, dar prosseguimento ao 
serviço de construção da nova cadeia genética do Senhor, para o 
Quarto Milênio da Era Cristã. 
  
   Assim se deu com Vivaldo (Boaz) e com as demais quatro 
mulheres do Antigo Testamento: Elisabeth d´Espérance (Ruth),  
Maria Francisca (Tamar), Rosí D´Portilho (Raabe) e a jovem Srta. 
B., como será detalhado pelos Autores Espirituais nas páginas e 
capítulos que se seguirão. 
 
 - Nascimento de Elvis: 08/01/1935: 8 + 1 + 1 + 9 + 3 + 5 = 
27. Mais uma soma (2 + 7) e teremos = 9. O mês de setembro, 
quando no ano de 2012, Vivaldo Filho conclui a obra “MENSAGENS 
DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, em homenagem ao 
livro “VOLTEI”, do Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB), Sob a 
Supervisão Espiritual dos Espíritos de Elvis Presley e Santa Clara 
de Assis. 
 
- Morte de Elvis: 16/08/1977: 1 + 6 + 8 + 1 + 9 + 7 + 7 = 39. 
Mais uma soma (3 + 9) e teremos = 12. O ano de 2012, quando 
Vivaldo Filho conclui a obra “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, 
por Espíritos Diversos, em homenagem ao livro “VOLTEI”, do 
Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB), Sob a Supervisão Espiritual dos 
Espíritos de Elvis Presley e Santa Clara de Assis. 
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   E façamos um pouco mais: 
 
- 9 + 12 = 21. Assim: 2 + 1 = 3. Um número sagrado, diversas 
vezes mencionado na Bíblia. 

   Em relação ao número 3 encontrado logo acima, vejamos o que 
nos leciona o Espírito Irmão José, na preciosa obra “NOS CÉUS DA 
GÁLIA”, capítulo 7 (o mês – julho – de nascimento de Vivaldo 
Filho/São Luis IX, no século XX), PACTO DE LUZ, pelo médium 
uberabense Carlos A. Baccelli (Editora LEEPP, 2013), levando em 
consideração, como é já do conhecimento público, que o médium 
Carlos Baccelli fora grande e querido amigo de Chico Xavier, 
privando de sua amizade intima por longos 25 anos (novamente o 
número 7, na soma de 2 + 5): 

   - (...) “Apenas à guisa de reflexão para os estudiosos, o número 
3, que possuía particular significado entre os druidas e simples 
celtas, igualmente o teria entre os cristãos, denotando que, sem 
dúvida, muitos deles não passavam dos mesmos reencarnados: três 
eram os reis magos; Jesus pregou o Evangelho durante três anos – 
dos 30 aos 33 anos - ; três eram os Discípulos a assessorá-Lo: 
Pedro, Tiago e João; o Mestre foi erguido sobre uma das três cruzes 
que se levantaram no Calvário; a sua ressurreição se deu no 
terceiro dia... Mais tarde, a Igreja Católica, elegeria na Trindade – 
Pai, Filho e Espírito Santo – um dos principais pontos de sua crença! 
É que na ciência da numerologia, o número 3 representa o Verbo 
Solar, como também a junção do espírito com a matéria! O 
Espiritismo – a Terceira Revelação –, por sua vez, também revelaria 
a sua “trindade” – Deus, Espírito e Matéria! – como expressão da 
realidade universal.” (...). 

   Sem dúvida, o material acima apresentado, a partir das datas de 
nascimento e morte do querido Rei do Rock Elvis Presley (o Rei Davi 
do povo hebreu), trata-se de um acervo surpreendente de 
evidencias, senão, de provas irrefutáveis de que a vida humana 
sobre a face do Planeta Terra se desenrola dentro de quadros, ou 
esquemas, precisos de Pura Matemática Divina. 

   É evidente que outros estudiosos, particularmente os materialistas 
ferrenhos, haverão de se colocar contra, ou mesmo retraídos, diante 
de tal documentação tão bem ilustrada, quanto muito bem 
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sedimentada, em números e cálculos precisos, porém os fatos são 
mesmo de “arrepiar”. Os amigos leitores não acham?! 

   Mas, como dizem por ai: “Contra fatos não há argumentos”. 

 

 

 
“Alguém para amar, algo para fazer e esperança no futuro”. 

 
- Elvis Presley (1972) 
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A REENCARNAÇÃO PROGRAMADA DE  

REI DAVI (ELVIS PRESLEY) 

1040 a. C. + 970 a. C. 

 

   É certo que para os sérios investigadores da Palingenésia, este 
esforço dos Autores Espirituais na intenção de trazer ao plano das 
forças fisiológicas a maior quantidade possível de dados e 
informações que possam, em definitivo, comprovar (perdoe-nos a 
arrogância, entretanto, pelo menos para mim mesmo, que sou 
havido interessado nas questões que abordam temas sugestivos 
como a Mediunidade, Reencarnação e Vida Além da Morte, este 
trabalho se constitui em maravilhoso acervo de estudo e análise, e, 
vou mais além, de preciosas ferramentas de comprovação 
científica, pela Matemática e pela Estatística, jamais acessadas em 
outra parte, isto, em relação a uma única Entidade Espiritual, no 
caso, a de São Luis IX de França.) a Reencarnação Programada 
por meios matemáticos, haverá de se tornar um maravilhoso 
deleite. 
 
   Com esse pensamento, o de enriquecer cada vez mais o nosso 
estudo, sempre inspirado pelos nossos Benfeitores Desencarnados, 
vejamos o que vamos encontrar se formos buscar mais algumas 
fortes evidencias da reencarnação de Elvis Presley como o Rei Davi 
do passando. 

 

   David ou Davi (em hebraico: דוד, literalmente "querido", "amado"; no hebraico 

moderno Dávid, no hebraico tiberiano Dāwiḏ; em árabe: داود) é reconhecido como o 

maior rei de Israel, descrito na Bíblia como tendo muitos "dons, como o da música, 

da poesia e dos salmos". 

   O arqueólogo americano Edwin Thiele estabeleceu sua data de nascimento por 

volta de 1040 a.C., e sua morte em 970 a.C., tendo reinado sobre Judá de 1010 a 

1003 a.C., e sobre o reino unificado de Israel de 1003 a 970 a.C.1 No entanto, os 

livros bíblicos de Samuel, I Reis e I Crônicas são a única fonte de informação 

disponível de relatos sobre sua vida e seu reinado, embora a estela de Tel 
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Dan registre a existência, em meados do século IX a.C., de uma dinastia real 

judaica chamada "a Casa de David". 

   A vida de David é particularmente relevante para a 

cultura judaica, cristã e islâmica. No judaísmo, David, ou Melekh David ("Rei 

Davi"), é o Rei de Israel e do povo judaico; um descendente direto seu será 

o Mashiach, o Messias judaico. No cristianismo David é mencionado como um 

ancestral do pai adotivo de Jesus, José, e no islamismo é conhecido comoDaud, 

um profeta e rei de uma nação. Filho de Jessé, da tribo de Judá, teria nascido na 

cidade de Belém e se destacado na luta dos israelitas contra os filisteus. Tornou-

se rei, sucedendo a Saul e conquistou Jerusalém, tornando-a a capital do Reino 

Unido de Israel. 

   Seu nome é citado 1.139 vezes na Bíblia.2 

Fonte: Wikipédia (acessado em 21/11/2014). 

    

   Tomemos a data de nascimento de Davi, a partir das informações 
mais recentes encontradas na Internet, baseadas em fontes 
confiáveis: 
 
- Nascimento de Davi: por volta do ano 1040 antes de Cristo. 
Agora, somemos esta data com o ano de nascimento de Elvis 
Presley, 1935. Assim, teremos o número 2975. 
 
- Nascimento de Davi: por volta do ano 1040 antes de Cristo. 
Agora, somemos esta data com o ano de morte de Elvis Presley, 
1977. Assim, teremos o número 3017. 
 
- SOMEMOS TODOS OS NÚMEROS: 2 + 9 + 7 + 5 + 3 + 0 + 1 
+ 7 = 34. 
 
   Até aqui, o resultado já seria surpreendente, pois 3 + 4 = 7. Ou 
seja, o mês de nascimento de Vivaldo Filho/São Luis IX, no século 
XX. Marcando também o mês (3) de morte de Kardec e o mês (4) 
de nascimento de Chico Xavier. 
 
   Entretanto, e o que é de admirar mesmo é que na recente obra 
“Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo” (IMITATION 
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DE L’ÉVANGILE SELON SPIRITISME, PAR ALLAN KARDEC, 
PARIS 1864), tradução integral da 1ª. Edição de ESE, publicado 
por Allan Kardec em 1864, lançada no Brasil pela Federação 
Espírita Brasileira, em edição bilíngüe no ano de 2014, com tradução 
do companheiro Evandro Noleto Bezerra, encontraremos a página 
34, no exato capítulo IV, do original francês, 1ª. Edição de 1864: 
 
- “Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo” (“IL 
FAULT VOUS NAISSIEZ NOUVEAU”), capítulo, este, que traz as 
duas respectivas mensagens sobre a Reencarnação, assinadas 
pelo Espírito São Luis, o Vivaldo Filho de agora. 
 
   Analisemos juntos o que nos apresenta os dois itens (32 e 33) 
desta miraculosa página 34, do original francês, da 1ª. Edição de 
1864, somente que traduzida para o português pela FEB e incluída 
nesta mesma obra, pela tradução de Evandro Noleto Bezerra: 
 
- Item 32 (na parte traduzida pela FEB, caiu maravilhosamente à 
página 74. Que fatalmente nos levará ao mês 7 – julho – de 
nascimento de Vivaldo Filho. E ainda ao mês 4 – abril – de 
nascimento de Chico Xavier. Assim, temos aqui representado o 
Codificador do Espiritismo, Allan Kardec, e o Diretor Espiritual da 
Sociedade Espírita de Paris, Espírito São Luis:  
 
   - “(Após a transfiguração) Seus discípulos então o interromperam 
dessa forma: Por que dizem os escribas ser preciso que Elias venha 
primeiro?” Jesus lhes respondeu: ”É verdade que Elias há de vir e 
restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e 
eles não o conheceram e o trataram como bem lhes aprouve. É 
assim que farão sofrer o Filho do Homem”. Então os discípulos 
compreenderam que fora João Batista que Ele lhes falara. (Mateus, 
18:10 a 13; Marcos 9:10 a 12)  
 
- Item 33:  
 
   - (...) “Jesus lhe respondeu: “Em verdade, em verdade, Eu te 
digo: Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo” 
(...)  
 
   Sem maiores delongas, sigamos adiante com mais 
algumas surpreendentes revelações espirituais, em torna da 
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vida do Rei Davi, em perfeito sincronismo com a Terceira 
Revelação, seguindo da sua tarefa espiritual ao lado do 
Espírito São Luis, o Codificador Espiritual da Revelação 
Espírita: 
 
   Tomemos a data de morte de Davi, a partir das informações mais 
recentes encontradas na Internet, baseadas em fontes confiáveis: 
 
- Morte de Davi: Ano 970 antes de Cristo. Agora, somemos esta 
data com o ano de nascimento de Elvis Presley, 1935. Assim, 
teremos o número 2905. 
 
- Morte de Davi: Ano 970 antes de Cristo. Agora, somemos esta 
data com o ano de morte de Elvis Presley, 1977. Assim, teremos o 
número 2947. 
 
- SOMEMOS TODOS OS NÚMEROS: 2 + 9 + 0 + 5 + 2 + 9 + 4 
+ 7 = 38. E numa nova soma: 3 + 8 = 11. Que poderá ser o 
mesmo que 2 (1 + 1). (Nota: Curiosamente o mês 3 – março – 

corresponde a data de morte de Allan Kardec. Enquanto que o mês 8 – agosto 
– corresponde a data de morte tanto do rei Luis IX, como a de Elvis Presley, o 
Rei Davi de outrora, o qual estamos a estudar). 

 
   Até aqui, o resultado já seria muito sugestivo, pois o número 2 
representa o dia do aniversário de Chico Xavier (Allan Kardec), no 
século XX. E quando somarmos: 2 + 3 + 8 = 13. E novamente 1 + 
3 = 4. Ou seja, fecharemos o esquema matemático acima com o 
dia (2) do mês (4) de nascimento de Chico Xavier (Allan Kardec). 
 
   Mas, isso não nos basta.  
 
   Seguindo o mesmo roteiro do quadro anterior, tomemos da obra 
“Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo” (IMITATION 
DE L’ÉVANGILE SELON SPIRITISME, PAR ALLAN KARDEC, 
PARIS 1864), tradução integral da 1ª. Edição de ESE, publicado 
por Allan Kardec em 1864, lançada no Brasil pela Federação 
Espírita Brasileira, em edição bilíngüe no ano de 2014, com tradução 
do companheiro Evandro Noleto Bezerra, somente que agora nos 
concentremos na página 2, da INTRODUCTION, e na página 2, 
do CHAPITRE I, do original francês, 1ª. Edição de 1864: 
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- Introdução, I – Objetivo desta obra: Não nos será necessário 
transcrever na integra todo o conteúdo dessa introdução de Allan 
Kardec para a 1ª. Edição de ESE, à página 2, da Introdução de 
1864, pois se trata, talvez, de um dos livros mais populares do 
Espiritismo. De qualquer modo, destacaremos apenas, e tão 

somente, o fato impressionante de Allan Kardec citar, por duas 
(2) vezes seguidas, a palavra “código”, expressão, esta, que os 

nossos Benfeitores Espirituais estão a usar com freqüência na obra 
em andamento: “SÃO LUIS IX – O Apóstolo Espiritual da Terceira 
Revelação”.  
 

   Esta singela palavrinha – código – é a chave principal para 
todo esse esquema divino de Revelações Espirituais. 
 
   Por outro lado, vemos que o trabalho mediúnico aqui realizado 
por nosso intermédio, está em total sintonia com a obra principal do 
Espiritismo Evangélico, já que todo ele está alicerçado na pura 
moral cristã, como os leitores poderão aferir até o seu final. 
 
- Capitulo I, Não vim destruir a Lei: As três Revelações: Moisés, o 

Cristo, o Espiritismo: Notemos aqui que este capítulo 1, da 1ª. Edição 
original francesa, 1864, os DEZ MANDAMENTOS DIVINOS caíram 
exatamente à página dois (2). 
 
   Não teceremos maiores comentários em torno desse excelente 
capítulo 1, de “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, da sua primeira 
versão por Allan Kardec, por reconhecermos que a venerável FEB 
tomou todos os cuidados relativos à sua perfeita tradução, como ela 
mesma faz referência no 1º. Mandamento de Deus, com nota 27 
(porém, observemos que nesta “aparente” casualidade de número 
27, para a nota da FEB, se somarmos 2 + 7, teremos naturalmente 
o enigmático número 9, que representa o exato mês de setembro, 
do ano de 2012, quando Vivaldo/São Luis conclui, a rigor, a sua 
primeira obra psicográfica, “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, 
por Espíritos Diversos, Direção Espiritual de Elvis Presley e Santa 
Clara de Assis, em homenagem ao livro “VOLTEI”, por Irmão 
Jacob/Chico Xavier/FEB. Mas, vejamos ainda que o número 2 marca 
o dia de nascimento de Chico Xavier, e o 7 marca o mês de 
nascimento de Vivaldo Filho, numa perfeita marcação 
reencarnatória, já que os Amigos Espirituais tem nos alertado de 
que o “acaso” ou as “coincidências” nada tem haver com os 
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Perfeitos Códigos Reencarnatórios de Deus, apesar da relativa 
liberdade que preside a Lei de Ação e Reação). 
 
   Tal qual o Cristo afirmara, os nossos Guias Espirituais não estão 
vindo corromper os sagrados Postulados do Espiritismo, porém dar 
prosseguimento ao trabalho luminar empreendido e iniciado por 
Allan Kardec, tendo, ele, como Guia Espiritual o Espírito de São Luis, 
que foi também o Presidente Espiritual da “Sociedade Parisiense de 
Estudos Espíritas”. 
 

 
 

“O que é invariável é o objetivo. Os meios variam ao 
infinito, para que seja respeitada a vossa liberdade”. 

  
– Santo Agostinho 

Nota: “Revista Espírita”, Allan Kardec, julho de 1863. Instrução do Espírito 
Santo Agostinho em relação aos comunicados mediúnicos de além túmulo. 

 
   Aqui, os Guias da Humanidade nos declina a própria Missão: As 
três Revelações: Moisés, o Cristo, o Espiritismo. 
    
   Isto, em relação à Elvis Presley (Davi) e Vivaldo P. S. Filho 
(São Luis IX/Boaz), tendo como principal objetivo a manutenção e a 
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continuidade do Pensamento Puro de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
pela interpretação de Allan Kardec e Francisco Cândido Xavier. 

   Nota: Já ao término desse pequeno sub-capítulo, em 

referência ao PROJÉTO REENCARNATÓRIO do Rei Davi, 

junto ao Codificador Allan Kardec e ao Espírito São Luis, na 

noite anterior a sua finalização, não somente visualizei pela 

clarividência, como o senti fisicamente (por força de 

irradiações magnéticas semi-materializadas), o Raio de Davi, 

uma poderosa luz espiritual, rasgar o meu peito (tórax), de 

dentro para fora de minha aura, seguindo com a velocidade 

de um sopro miraculoso na direção do Desconhecido, que me 

parecera, à primeira vista, Regiões Espirituais sobrepostas 

umas às outras, a parir do meu campo intimo e por sobre, e 

entre, a própria Região Física da Terra. 

 
    Assim, fica evidente para cada um de nós, e de maneira 
miraculosa mesmo, que os Instrutores de Allan Kardec trataram de 
deixar marcado no Evangelho dos Espíritas, não somente a sua 
conexão com a Vida Futura de São Luis (que voltaria como Vivaldo 
Filho no século XX), mas também a estreita aliança entre o Rei Davi 
(que mais tarde voltaria na personalidade de Elvis Presley) com a 
Obra da Codificação Espírita, e, muito especialmente, com a tarefa 
de ambas as personagens (Elvis/Davi e Vivaldo/Boaz/São Luis) na 
formação do futuro corpo do Divino Messias, para o Quarto Milênio 
da Era Cristã. 
 
   Tudo muito bem montado e muito bem articulado pelo Espírito de 
Verdade. 
  
   Entretanto, vejamos agora como o trabalho dos Ministros 
Angélicos da Palavra Divina foi deixado marcado na Boa Nova, isto 
nos capítulos 1 e 2 do Evangelho de Lucas (tomemos aqui da 
tradução do original em grego de O NOVO TESTAMENTO, por 
Haroldo D. Dias, 1ª. edição, CEI, 2010) que será estudado mais 
detidamente logo a frente num capítulo assinado pelo Espírito 
Rafael A. Ranieri, haja vista Lucas, também, ter sido uma das 
encarnações passadas de São Luis IX/Vivaldo Filho, configurando 
aqui, e mais uma vez, a perfeição do trabalho criterioso dos 
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Benfeitores da Vida Maior nesta tarefa articulada com a perícia dos 

Anjos do Senhor da Vinha. 
 
   Assim, podemos observar de maneira muito clara e muito 
lúcida de que os números encontrados logo acima (em relação ao 
Capítulo 1, da página 2, da primeiríssima edição de O Evangelho 
Segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, em 1864), nada têm haver 
com ocorrência meramente casual, mas, com toda a certeza de 
nosso coração, alicerçada na mais profunda inteireza dos cálculos 
matemáticos que não mentem, são evidencias positivas de que 
algo de sublime e muito superior comanda e dirige as nossas 
atividades humanas e, mesmo, espirituais, estejamos na Terra ou 
nos Universos da Eternidade Sem Fim. 
 
- Lucas 1:1 Visto que muitos empreenderam organizar uma 
narrativa acerca dos fatos que se cumpriram entre nós. 1:2 como 
nos transmitiram os que, desde o princípio, se tornaram 
testemunhas oculares e servidores da palavra. 
 
- Lucas 2:1 E sucedeu que, naqueles dias, expediu-se um decreto 
de César Augusto para que toda terra habitada se registrasse. 2:2 
Esse censo foi anterior ao que ocorreu quando Quirino governava a 
Síria. 
 
   Pois bem, e se fizéssemos mais uma articulação aritmética, 
tomando os números encontrados em Lucas (acima), da seguinte 
forma: 1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 1 + 2 + 2 = 12.   
 
   Então, este número doze (12) nos reportará imediatamente ao 
capítulo:  
 
- A ESCOLHA DOS DOZE: Que traz, em Lucas (6:12-16), a 
passagem da escolha dos 12 apóstolos pelo Messias Divino, no qual 
está inserido tanto Elvis Presley (apostolo André) quanto Vivaldo 
Filho (Apóstolo Filipe, como veremos mais adiante em capítulo 
oportuno). 
 
   Somente, que se somarmos o 1 + 2 (do número 12 encontrado 
acima), teremos o número três (3), que neste mesmo episodio de A 
ESCOLHA DOS DOZE (Apóstolos), o querido André (a encarnação 
passada de Elvis Presley), seguindo a ordem de apresentação dos 
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nomes dos discípulos, consagrados pelo Mestre Nazareno de 
apóstolos, é exatamente o de número 3: “Simão, a quem também 
deu o nome de Pedro, e André, seu irmão” (Lc 6:14, da tradução 
de Haroldo D. Dias, 1ª. edição, CEI, 2010).  
 
   Porém, demos continuação às anotações do evangelista Lucas, 
nesta mesma seqüência do capítulo 6: ...”Tiago e João; Filipe e 
Bartolomeu; 6:15 Mateus e Tomé; Tiago (filho de) Alfeu e Simão, 
chamado Zelote; 6:16 , (filho de) Tiago e Judas Iscariote, que o 
entregou”. Veremos aqui que o apostolo Filipe (Vivaldo Filho/São 
Luis IX) aparece como o número 6, se levarmos em consideração a 
seqüência completa de nomes dos apóstolos desde o primeiro, que 
foi Simão (mesmo tendo sido nomeado duas vezes pelo evangelista, 
como Simão e Pedro). 
 
   Então, somemos o 6 (Filipe/Vivaldo) de agora como o 3 
(André/Elvis Presley) encontrado logo antes, e teremos de maneira 
mágica o enigmático número 9, que corresponde ao mês de 
setembro, do ano de 2012 (A ESCOLHA DOS DOZE: O Novo 
Testamento), quando Vivaldo Filho conclui pela psicografia a obra 
“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, 
Coordenação das Entidades Elvis Presley e Santa Clara de Assis, 
em homenagem ao livro “VOLTEI”, por Irmão Jacob (Chico 
Xavier/FEB). 
 
   Mas não percamos o foco principal de nossas anotações deste 
específico sub-capítulo: OS DEZ MANDAMENTOS e a sua correlação, 
ou conexão, com a reencarnação passada de Elvis Presley como o 
Rei Davi, tendo como ponto de apoio “O Evangelho Segundo o 
Espiritismo”, em sua primeira edição de 1864 (pela tradução 
bilíngüe da FEB), no seu capítulo 1: Com isto, para encerrarmos 
esta parte do estudo, vejamos o que haveremos de encontrar, se 
fizermos a soma de todos os números mencionados no capítulo A 
ESCOLHA DOS DOZE do Evangelho de Lucas (que foi a “chave-
mestra” para o entendimento e elucidação dos fatos 
reencarnacionistas aqui apresentados):  
 
- 6 + 1 + 2 + 6 + 1 + 3 + 6 + 1 + 4 + 6 + 1 + 5 + 6 + 1 + 6 = 
55.  
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- 5 + 5 = 10. O exato tema de O Evangelho Segundo o Espiritismo 

(1ª. edição, 1864): OS DEZ MANDAMENTOS: Capitulo I, Não 
vim destruir a Lei: As três Revelações: Moisés, o Cristo, o Espiritismo. 
 
   Com isto, é certo de que se os nossos amigos leitores, 
verdadeiramente dedicados ao estudo e à análise dos quadros 
diversos da matemática reencarnacionista, fizer uma leitura atenta 
nestas específicas anotações de Lucas, haverão de não somente 
encontrar evidências muito claras de “conexão” com um e o outro 
quadro aqui apresentado, como também o de concluírem pela 
hipótese mais lógica, racional e substanciosa, de que, sim, Vivaldo 
P. S. Filho esteve reencarnado como Lucas e Filipe (Reenc. 
Múltipla), como São Luis de França e como Boaz, não deixando 
também de fornecer parecer favorável à Reencarnação 
Programada do cantor norte-americano Elvis Presley, junto à 
Comunidade de Seres Angélicos que fazem parte da Falange do 
Espírito de Verdade. 
 
   Vemos cada fase desse impressionante serviço de “decodificação” 
dos SINAIS/ENIGMAS MATEMÁTICOS DE DEUS, nos 
transformar em verdadeiras testemunhas históricas de um 
compendio reencarnacionista sem precedentes, já que estamos 
todos nós, invariavelmente, mesmo que inconscientemente, 
construindo pela força metal e pela energia do coração puro e 
devotado ao bem geral, o que os nossos dedicados Amigos 
Espirituais tem nos lecionado no decorrer dos últimos 18 anos de 
atividade mediúnica, de que somos todos seres Interdimensionais e 
Multifacetários. 
 
   SINCRONISMO, PERÍCIA E EVIDENCIAS: Os FATOS são 
realmente de “estarrecer”!  

 

...”porque nada acontece casualmente em 

parte alguma”... 

Espírito Neio Lúcio/Chico Xavier, “COLHEITA DO BEM” (Ed. Vinha de Luz) 

 



      Livro # 6: “SÃO LUIS IX – Vol. 1” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho  
 

 
227 

Ed. e-book: 
2015 

Seria possível duvidar de tudo isto? 
UMA “ANÁLISE” COMPARATIVA – Um “detalhe” que 

pode fazer toda a diferença! 
 

 
                   Rei Davi                             Elvis Presley 

 
 

Foto do Rei Davi (pág. 217): Estátua de Davi por Nicolas Cordier, Santa Maria 

Maggiore, Roma. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Cordier
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_Maggiore
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_Maggiore
http://pt.wikipedia.org/wiki/Roma
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As duas imagens acima (esq. e dir.) mostram muito bem duas características marcantes da 

personalidade de Elvis Presley e do Rei Davi: A bondade e a tempera. 
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ELVIS ALOHA FROM HAWAII - 1973 
 

 

 
    
   Os dois shows realizados por Elvis Presley no Hawaii em 12 e 14 de janeiro de 1973, 
foram transmitidos, em forma de TV Special, para mais de 1 bilhão de pessoas no 
mundo inteiro. Foi considerada a maior transmissão por satélite até aquela época.  
   Toda a renda, inclusive o ingresso de Elvis (comprado por ele mesmo por mil 
dólares) foi doada para uma instituição de combate ao câncer do Hawaii. 
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ESTE É O MEU CAMINHO 
 

  

Vivaldo Filho sendo entrevistado pela respeitada jornalista Carla Araújo, à época 
apresentadora da TV Itapoan/SBT Bahia, durante um dos épicos Especiais de TV na Bahia 

dedicados à Elvis Presley. (Agosto de 1991). 

   Após vários afagos e carinhosos testemunhos de respeito, cordialidade e, 
mesmo, gratidão, sem que eu me coloque na condição de merecedor de 
qualquer uma dessas regalias divinas, prostro-me aqui, publicamente, na 
condição de humilde servo de Jesus Cristo, a quem devotei toda a minha última 
existência, como um imperfeito homem e como um imperfeito Espírito, diante 
da figura singular de São Luis IX, sim, o nosso querido amigo e companheiro de 
ideal das tarefas Evangélicas no Espiritismo, por ter sido ele, na roupagem de 
um jovem aluno da vida humana, o grande guardião de minhas tarefas 
espirituais, que haveriam de se manifestar na época oportuna, e no momento 
preciso, quando o Bom Deus de Misericórdia haveria de lhe permitir encontrar, 
pelas mãos generosas do sofrimento e da solidão, a luz maravilhosa da 
Mediunidade Missionária, aquela pela qual os grandes Avatares do Mundo 
Espiritual Superior, tem a felicidade de debitar, pelo testemunho e pelo 
sacrifício, todo o corcel de luminosidades que já trazem em suas almas 
santificadas, na luta constante e diária pela sua elevação cada vez maior aos 
Mundos Sublimes da Pátria Celestial, em forma de serviços de renúncia e 
caridade, devotados ao mundo inteiro, seja através de uma única flor doada 
num momento de carinho e ternura a uma jovem ávida de amor e afeto, ou por 
intermédio de um trabalho verdadeiramente generoso, e sem qualquer desejo 
de lucro financeiro e retribuição pessoal, na promoção da obra gigantesca de 
Nosso Senhor pelas abençoadas, quão delicadíssimas, dádivas da Cultura e da 
Arte do Mundo Material, como fora a sua tarefa durante longos 35 anos a 
frente do Elvis Presley Today Fan Club (Salvador, Bahia), dedicando o seu 
tempo, a sua saúde e o seu próprio “dinheiro” (que, diga-se de passagem, uma 
peça quase inexistente na sua vida atual!). 

   Pois, meus amados irmãos, fora exatamente por esse vinculo de gratidão, 
mediado por mãos generosas do Mundo Maior, que prometi “VOLTAR” ao seio 
da comunidade Espírita, na intenção de cumprir uma outra promessa, já 
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empenhada desde os tempos recuados do cristianismo primitivo, quando me 
encontrava reencarnado na figura do Apóstolo André, mais grandiosa e mais 
sublime, que é a de fomentar nos corações humanos a grande lealdade com 
que devemos nos devotar ao Deus Todo Poderoso, seja pelo sorriso ao amigo 
em desesperada solidão, em dedicação de uma peça de roupa ao mendigo que 
chora de frio, em forma de moeda sempre iluminada aos irmãos que mínguam 
de forme, ou então, à todos aqueles que infelizmente não encontraram ainda 
uma lágrima de solidariedade que pudesse lhes minimizar a tortura do 
abandono. 

   Estamos aqui, firme e forte, junto aos demais Amigos Espirituais que de mais 
alto nos tutelam as tarefas Cristãs, para darmos continuidade ao serviço 
inadiável de nossa melhoria pessoal e o da divulgação urgente dos Postulados 
Espíritas, segundo o pensamento de Jesus, Allan Kardec e Francisco C. Xavier. 

   Deus lhe pague querido amigo! Que a bondade magnânima do Altíssimo 
converta todas as suas dores em pérolas de rosas em seu caminho, quando 
poderemos, do lado de cá, por nossa vez, apesar de nossa capacidade mínima 
em lhe conceder o amor, o carinho e a dedicação que merece de nosso 
coração, ofertar-lhe, pelo menos, uma lágrima de alegria e uma pétala, que 
seja, de nosso mais puro sentimento por tudo o que tem nos ofertado, mesmo 
que singelamente, de bondades mil, através de seus passos que tem não 
somente iluminado o seu caminho, mas o de todos nós, seus devotados 
Amigos da Vida Mais Alta, que lhe consagramos atenção e esmerado zelo. 

   Confia e segue. 

   Deus está conosco. 

Elvis Presley (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium)/setembro de 2014 

 
 

Elvis TV Special – Aloha from Hawaii, 1973 
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Elvis Presley: A Reencarnação do Rei Davi e do Apóstolo André. 

 
VIVALDO E ELVIS: UM BISAVÔ (BOAZ) E UM BISNETO (DAVI) E DOIS 
APÓSTOLOS DO CRISTO (FILIPE E ANDRÉ) EM DUAS REENCARNAÇÕES 

DISTINTAS. 
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“Não é suficiente proibir o mal e prescrever o bem, é 
necessário que o princípio do bem e o horror do mal 

estejam no coração do homem”. 
 

(O Evangelho Segundo o Espiritismo) 
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* * * 
    

   Agora, voltando ao nosso tema central deste capítulo, num 

novo quadro matemático, vejamos que “O Evangelho 
Segundo o Espiritismo”, em sua primeira edição, foi lançado 

no ano de 1864.  

    
   E vejamos que nova surpresa: 

 

- 18: Seriam 1 + 8 = 9 (mês de setembro), quando finalizamos o livro 

mediúnico, acima mencionado, “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, este 

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

- 64: Seriam 6 + 4 = 10 (dia de nascimento de Vivaldo Filho). E ainda, foi 

em 1964 que ele nasceu na atual reencarnação. 

   E ao juntarmos o 10 + 9, teremos o número 19. Que numa nova junção 

matemática poderá ser (1 + 9) novamente o impressionante número 10. 

Que tanto pode representar o dia de nascimento de Vivaldo Filho na atual 

reencarnação como o mês (outubro) de nascimento de Allan Kardec. 

   “Mestre e discípulo, discípulo e mestre, ambas as personagens de ontem 

(século XIX) e agora (século XX) que se encontram não apensas na sinergia 

impressionante da Matemática do Criador, mas no cruzamento perfeito de 

idéias, ideais e desejos consagrados na proposta libertadora do Espiritismo, 

tendo no Divino Pastor a figura central da Verdade”. (Espírito André Luiz). 

   Meditando nas palavras acima de nosso amoroso Benfeitor André Luiz, 

recordei de um caso que, à época, me deixou extremamente intrigado, 

apesar de nunca ter me atrevido a questionar aos meus Instrutores 

Espirituais a cerca do motivo providencial daquela visita de então. Mas 

como eu ia dizendo, uns dois ou três anos antes da desencarnação do nosso 

Chico Xavier, sem que naquele tempo eu tivesse maiores conhecimentos 

em torno da sua vida missionária, isto de maneira mais detalhada como a 

conheço atualmente por inúmeras biografias a seu respeito, fui 

repentinamente visitado por uma quantidade enorme de Entidades 

Espirituais que, de inusitado, passaram a me solicitar com muita educação, 

e certa ternura, a possibilidade de, eles, me passarem a acompanhar os 

próprios passos na intenção de me proporcionarem não somente 

“segurança espiritual” como Assistência Mediúnica, já que naquele momento 
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estávamos a dar começo, de maneira um tanto mais segura, com as nossas 

atividades na Mediunidade esclarecida em Allan Kardec, mesmo que muito 

dolorosamente não tivéssemos encontrado, até então, um conforto maior e 

uma atenção mais adequada por parte dos dirigentes e trabalhadores dos 

centros espíritas que buscávamos, com sofreguidão, por ajuda e 

colaboração. 

 

   Logo de início, fiquei muito preocupado, sem jeito mesmo. Já que, 

segundo entendia de mim mesmo, não me via em condições de ser detentor 

de tanto carinho e tanta atenção por parte de Trabalhadores desencarnados 

e, acreditem, que se identificavam como uma falange de Protetores 

Espirituais e particulares do grande médium Francisco Cândido 

Xavier. Eles, literalmente me informavam, naquele instante de grande 

surpresa para mim, que “Chico Xavier estava prestes a desencarnar”. E que 

precisavam, de alguma maneira, continuar trabalhando. Isto, sem que eu 

tivesse de qualquer maneira atinado quanto à situação de saúde do querido 

medianeiro brasileiro, mesmo porque até então eu praticamente nada sabia 

a respeito do Apostolo mineiro da Mediunidade, a não ser alguma 

informação superficial em torno da sua missionária atividade mediúnico-

literária e Cristã. E para ser muito sincero, de imediato passei a sentir uma 

certa apreensão intima, já que até então jamais havia visto, ou visualizado 

mediunicamente, Entidades protetoras com aquelas “características” faciais 

sui generis. Ou seja, tinham os seus olhos pontiagudos e puxados para 

cima, como se fossem, em realidade, seres provindos dos filmes de ficção 

científica, lembrando mesmo aquele desenho animado de TV, exibido pela 

Rede Globo, dos anos de 1970, O Príncipe Namor.  
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   Logo, sem muita segurança, mas sem deixar transparecer medo ou 

grande apreensão, lhes roguei gentilmente que se subordinassem aos 

cuidados e interesses de meus Guias Espirituais que, para dizer a verdade, 

até então não tinham se manifestado a minha visão mediúnica com a 

precisão que eu ansiava. Disse-lhes então: “Por mim, ficarei muito feliz de 

tê-los ao meu lado, me acompanhando e me protegendo. Mas a palavra 

final é de meus Mentores. O que eles decidirem, devemos acolher”. 

   E a partir de então, não mais os constatei, mas sempre senti no meu 

intimo que eram, realmente, seres do bem. E que de alguma forma 

estavam a me acompanhar. 

   Vejamos como tudo se encaixa perfeitamente, num encadeamento 

quase miraculoso (ou não é?!). 

   “Aqui, mais uma vez, fica-nos evidente que os nossos anseios quanto os 

nossos desejos, trazidos na intimidade de nossos corações desde a mais 

tenra idade, mesmo desde o útero maternal, podemos assim assegurar, já 

se encontram imersos num grande, e ainda, misterioso oceano de detalhes 

simétricos e precisos que somente as mentes mais vigorosas e mais afeitas 

às circunvoluções aritméticas poderão vislumbrar em toda a sua pujança, 

isto, obviamente, se as mesmas (mentes) estiverem de conformidade com 

as Leis magnânimas da Reencarnação, não somente aos moldes das 

criaturas da Terra, mas, e com mais vigor ainda, com as daqueles que 

transitam para além das suas barreiras dimensionais ou vibratórias. O 

momento é de estudo”. (Espírito André Luiz). 

   Entretanto, continuemos com mais algumas informações matemáticas 

que nos trarão maiores evidencias a cerca desse grandioso enigma das 

Vidas Sucessivas, neste caso, em particular, em relação à programação 

reencarnatória de nosso querido Elvis Presley à do mundo intimo, ou 

emocional, ou ainda, transcendental de Vivaldo Filho (São Luis IX), e suas 

atuais tarefas na Mediunidade. 

   Vale a lembrança de que nesta mesma época, a qual nos reportamos logo 

acima, não visualizávamos nitidamente os nossos Guias e Mentores, a não 

ser por irradiações fluídicas ou emanações magnéticas de suas próprias 

auras, em tonalidades variadas, como de qualidade química especifica, 
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tanto quando com “sabor” variado, detalhando-nos ou nos impressionando 

o paladar com as suas substancias pessoais. Embora, neste último caso, 

tenha mais ocorrido com seres espirituais menos evoluídos. De toda a sorte, 

as formas pelas quais se manifestavam ao nosso sentido paranormal e físico 

variavam em muito.  

 

Léon Denis 

   O primeiro Espírito Superior que, particularmente, se identificou a nossa 

mediunidade nascente fora o grande filósofo espírita Léon Denis, que 

particularmente nos deixava embevecidos pela maneira peculiar que se nos 

manifestava. Ele, muito ternamente, sempre que necessitávamos de apoio 

e carinho, fazia-nos lhe vislumbrar a presença espiritual por uma imensa, 

quão maravilhosa, visão transcendental, quando o víamos transubstanciado 

numa imensa “aura” luminosa brilhante de tonalidade azul-celeste, a 

projetar-se de algum epicentro no próprio Céu, e a se expandir por uma 

área imensa da imensa abóboda celeste a nossa frente, isso ocorrendo a 

qualquer hora do dia ou da noite. 

   E isso perdurou por alguns anos, até que nos sentíssemos mais seguros 

acerca de nossas faculdades mediúnicas e da constante assistência dos 

benévolos Instrutores da Vida Maior. 
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   Notemos então, como tudo se encaixa milimetricamente, na precisão 

cirúrgica do mais exímio cirurgião. Já que, mais a frete, após tantas 

informações e tantos detalhes a cerca e em torno deste assunto tão 

palpitante, como encantador, não poderemos, sob pena de cometermos um 

grande pecado, lhe negar a autenticidade espiritual e, mesmo, material do 

fenômeno da Reencarnação Programada. 

   Estudemos um tanto mais, em torno da vida pessoal de Elvis 

Presley: 

Fonte da foto: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2216961/Elvis-Presley-Priscillas-Beverly-Hills-house-hits-

market-12-9-million.html 

 

Entrance: The gated driveway and lush landscaping makes the estate feel private and secluded 

   A casa que Elvis comprou em 1967, para passar temporadas tranqüilas 

com sua esposa Priscilla, em Beverly Hills, na Hillcrest Road, na Califónia, 

está situada no curioso número 1174. 

- 1: Mês de janeiro em que nasceu Elvis Presley. 

- 1: Mês de janeiro em que nasceu Santa Isabel (Veneranda). 

- 7: Mês de julho em que nasceu Vivaldo Filho (São Luis IX). 

- 4: Mês de abril em que nasceu Chico Xavier (Allan Kardec). 

      Mas as curiosidades não param por ai.  
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Priscilla, Lisa e Elvis Presley 

Elvis Family Photo, 1971 
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Elvis, Priscilla e O Dia das Mães 

Pelo Espírito Veneranda 

   Vamos observar o quadro matemático que encontramos a partir do ano 

(1967) da compra, por Elvis e Priscilla, daquela que foi a sua primeira casa 

adquirida, após o casamento realizado em 1 de maio (mês 5) de 1967. 

   Façamos a seguinte conta: 1 + 9 + 6 + 7 = 23. Quando numa nova soma 

(2 + 3), teremos o número 5. O maravilhoso Dia das Mães, comemorado 

no segundo domingo do mês de maio (5), tanto no Brasil como nos Estados 

Unidos da America do Norte. 

   Vejamos que o ano de 1967, foi o exato ano em que Elvis se casou com 

Priscilla. E também foi neste mesmo ano que ela, Priscilla, ficou grávida 

pela primeira vez, daquela que no ano seguinte nasceria batizada com o 

nome de Lisa Marie Presley. 

   Portanto, tanto o ano de 1967 quanto o número 1174, da casa comprada 

em Beverly Hills, na Califórnia, fazem parte desse conjunto maravilhoso de 

datas e acontecimentos que, de certa forma, já faziam parte do processo 

cármico, tantos deles dois, quanto o de Francisco C. Xavier (Allan Kardec), 

o de Vivaldo Filho (São Luis IX), Santa Isabel de Aragão (Veneranda) e 

Santa Clara de Assis. 

   Seguramente, o mês de maio (Dia das Mães) representa para Vivaldo, no 

âmbito de suas faculdades mediúnicas, um maravilhoso quadro de 

fulgurações espirituais, já que as mesmas, as suas faculdades mediúnicas, 

estão intimamente ligadas às Forças Radiantes e Sublimes da Maternidade, 

da Sexualidade e da Família, como um conjunto de elementos-força a 

integrar o sistema físico-astral da vestimenta perispiritual de meus irmãos 

da Terra, propriamente dita, e de todo o Espaço Universal, já que ninguém 

e nem nada escapa à definição muito sábia de Allan Kardec/Chico Xavier, de 

que somos todos seres sexuados, em rumo ininterrupto para a Vida 

Perfeita, estejamos construindo para cima ou nos aviltando, 

temporariamente, para baixo. 

* * * 
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   Vejamos só que “sobrenatural”: 

 

   A mansão Graceland, em Memphis,TN (USA), que Elvis comprou no ano 

de 1957 para fixar residência com seus pais, tem o impressionante número 

3734 do Elvis Presley Blvd. 

- Com a soma de 3 + 7 teremos o 10 (dia de nascimento de Vivaldo Filho). 

- Com a soma de 3 + 4 teremos o 7 (mês de nascimento de Vivaldo Filho). 

   Vejamos como é absolutamente extraordinário, quão divino, o trabalho 

realizado pelas Mentalidades Superiores da Luz, que tudo sabem e que tudo 

disponibilizam sob os critérios de Leis perfeitas e que estamos muito longe, 

longe mesmo, de compreendê-las em sua inteireza e profundidade?!  

“Com esses novos apontamentos, em torno da Reencarnação 

Programada de Elvis Presley, em conexão perfeita com o trabalho de 

nosso Vivaldo Filho (o Boaz de outrora), também como o rei São Luis IX, 

vemos como vem se operando a GENEALOGIA DO CRISTO, desde 

épocas recuadas do tempo sobre a face do Planeta Terra”.  

– André Luiz 

   E para ser franco, “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, na atual 

encarnação, trata-se de uma das obras da Codificação que menos pego 

para estudo. A não ser, é claro, durante o nosso sagrado Culto Doméstico 

do Lar, ou então, em ocasiões especificas de estudo e pesquisa. Não que eu 
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seja um espírita “relapso”, ou não tenha a necessidade de estudar, já que 

longe estamos de termos estes pensamentos sombrios, porém, tenho 

a impressão de que o seu conteúdo moral está absolutamente “entranhado” 

em minha própria alma e em meu pobre coração. O que derrama sobre o 

meu Espírito, uma segurança maior a cerca da necessidade de minha 

própria renovação intima. 

   De qualquer modo, vale à pena relatar, a quem venha em algum dia se 

debruçar sobre este trabalho de Misericórdia e Socorro, quase que pessoal, 

patrocinado pelos Agentes da Vida Maior, principalmente pela minha alma 

desvalida e também em benefício das queridas companheiras do coração, 

Francisca e Joane (que segundo os meus Guias, só deverá se tornar público 

após a minha desencarnação), é que, não faz muito tempo, quando nos 

encontrávamos caminhando por um determinado shopping Center de 

Salvador, literalmente, os queridos Benfeitores fizeram-me perceber que o 

frutuoso conteúdo sagrado da “Bíblia” estava todo ele registrado em minha 

mente. Com isso, naquele instante de perplexidade, passei, literalmente, a 

visualizar em meus registros mentais, num rápido fluxo de imagens 

clarividentes projetadas à minha frente, diretamente do éter em torno, 

como a intercambiar “informações” entre a minha aura magnética e os 

Arquivos Sagrados da Espiritualidade Maior, cada vírgula e cada letra 

com uma impressionante riqueza de detalhes aos olhos comuns dos mortais 

como se a Obra Divina do Antigo, quanto do Novo Testamento, fossem 

partes integrantes de minha acanhada personalidade astral. 
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   Concluindo agora o nosso estudo em torno da mensagem do Espírito São 

Luis, acerca do tema proposto aqui pela Espiritualidade Superior, o da 

Reencarnação, vejamos que nada escapou aos olhos atentos de Allan 

Kardec que, sob sutil influencia de seus Guias Espirituais, ofereceu para as 

gerações futuras de espíritas, estudiosos e investigadores, na Própria Obra 

da Codificação Espírita, acreditamos, a prova definitiva de que São Luis IX 

retornaria sim ao convívio doutrinário espírita no século XX. 

  

Allan Kardec e o Evangelho de Jesus 

   Seguindo o curso dos acontecimentos aparentemente naturais, mas que 

em realidade é a manifestação da Obra de Deus, que abarca o Infinito 

Eterno sob o olhar atento dos Engenheiros Siderais que arquitetam cada 

passo como cada episódio de nossas existências, quando nós mesmos, 

filhos do Todo Poderoso, acreditamos infantilmente controlar os nossos 

próprios destinos.  

   Quando pensando dessa forma, podemos naturalmente deduzir que os 

Agentes Espirituais da Grande Luz possuem um grande Psicoscópio, capaz 

de apreender, na intimidade de qualquer criatura encarnada ou 

desencarnada sobre a face da Terra, o que cada um de nós poderá dispor, 

dar e receber, no concerto das necessidades do próprio indivíduo, 

facilitando assim aos Poderes Superiores da Vida Maior a solução 

matemático-equacional das muito bem arquitetadas Reencarnações 

Programadas. Isso, dentro de um esquema mental e psicoemocional de 

cada individualidade a ser analisada, estudada e observada, com vistas a 

sua próxima experiência reencarnatória, dentro de parâmetros 



      Livro # 6: “SÃO LUIS IX – Vol. 1” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho  
 

 
244 

Ed. e-book: 
2015 

naturalmente aceitáveis no esforço de cada um (Lei de Ação e Reação) e 

segundo a sua própria proposta de crescimento e tarefas. 

 

 

No Brasil, o delegado e pesquisador João Alberto Fiorini de Oliveira 

da Polícia Científica do Paraná desenvolveu um aparelho que tem as 

características apresentadas no livro de André Luiz. 

 

 “O Dr Fiorini explica que a luz da máquina acende graças a energia 

estática do corpo e seu objetivo é captar as variações 

eletromagnéticas do meio ambiente e do médium, principalmente 

às relacionadas com a queda de temperatura no momento da 

comunicação com o outro mundo. 

Geralmente, quando ocorre a incorporação, a temperatura 

ambiente esfria cerca de 10 a 15 graus devido à locomoção da 

entidade de uma esfera superior para a nossa dimensão. O 

pesquisador, afirma que o fenômeno ocorre, mesmo sem corrente 

elétrica, em razão do impulso provocado por uma força exterior."  
http://telacrente.wordpress.com/2010/05/16/tudo-sobre-o-psicoscopio 

 

 

    Mas para que continuemos a ser fieis aos estudos de André Luiz (por 

Chico Xavier), consultemos, mais uma vez, a obra “NOS DOMÍNIOS DA 

MEDIUNIDADE” (1ª edição especial – 3ª. Reimpressão, FEB), a palavra do 

Assistente Áulus, no capítulo 2, O Psicoscópio: 

   - “Em nosso esforço de supervisão, podemos classificar sem dificuldade 

as perspectivas desse ou daquele agrupamento de serviços psíquicos que 

aparecem no mundo. Analisando a psicoscopia de uma personalidade ou de 

uma equipe de trabalhadores, é possível anotar-lhes as possibilidades e 

http://telacrente.wordpress.com/2010/05/16/tudo-sobre-o-psicoscopio
http://2.bp.blogspot.com/_naMx34MouGk/TGvIPZ4oGdI/AAAAAAAAAAQ/kGzoSxaxzJQ/s1600/psicoscopio2.jpg
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categorizar-lhes a situação. Segundo as radiações que projetam, 

planejamos a obra que podem realizar no tempo”. (Os grifos são 

meus). 

   Fica-nos muito fácil agora, pelo menos àqueles que já estudam e se 

iluminam à luz do Consolador Prometido, compreender, e mesmo aceitar, o 

que estão nos lecionando no presente trabalho de nossa modesta 

mediunidade, os benfeitores espirituais André Luiz, Hernani G. Andrade e 

Canuto de Abreu sobre as reencarnações previamente arquitetadas do 

Espírito de São Luis que, como veremos mais a frente pelas anotações de 

outros companheiros desencarnados, segue o curso de seu destino traçado 

pelo Criador e pelos seus Poderosos Ministros para que pudesse cumprir, 

dentro do esquema traçado, a partir de sua própria índole emocional, 

psicológica e moral, os Desígnios do Cristo para as Humanidades da Terra, 

em parceria com Allan Kardec, e sob a orientação do Espírito da Verdade, 

com a definitiva implantação do Evangelho Restaurado. 

 

   E se agora, da mesma maneira com que nos utilizamos da 3ª. Edição 

Definitiva (Revista e Ampliada por Allan Kardec em 1866) de “O Evangelho 

Segundo o Espiritismo”, fossemos buscar na sua primeira edição original de 

1864, também de Allan Kardec, será que encontraríamos algo que nos 

surpreendêssemos?! 
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   Como íamos dizendo, na recente obra “Imitação do Evangelho 

segundo o Espiritismo”, tradução integral da 1ª. Edição de ESE, 

publicado por Allan Kardec em 1864, publicada no Brasil pela Federação 

Espírita Brasileira, em edição bilíngüe no ano de 2014, com tradução do 

companheiro Evandro Noleto Bezerra, acreditamos, seremos obrigados a 

concluir pela veracidade, tanto quanto pela autenticidade das mensagens 

espirituais aqui apresentadas por nossa humilde faculdade psicográfica, já 

que, notemos, logo na primeira edição de “O Evangelho Segundo o 

Espiritismo” (IMITATION DE L’ÉVANGILE SELON SPIRITISME, PAR 

ALLAN KARDEC, PARIS 1864), ainda sem as revisões definitivas do 

Codificador, estas para a última edição revista, ampliada e publicada por 

Kardec em 1866, encontraremos, quase petrificados de assombro, os 

seguintes números de páginas, do especifico CAP. IV, da 1ª. edição 

original de 1864, “Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de 

novo” (“IL FAULT VOUS NAISSIEZ NOUVEAU”), com as duas respectivas 

mensagens sobre a Reencarnação, do Espírito São Luis (até então nos itens 

39, 40 e mais o comentário de Allan Kardec), dando início e fim do sub-

capítulo INSTRUCTIONS DES SPIRITS: 

- Página 43: O mesmo que 4 + 3 = 7 (o mês de nascimento de Vivaldo 

Filho na atual reencarnação). 

- Página 46: O mesmo que 4 + 6 = 10 (o dia de nascimento de Vivaldo 

Filho na atual reencarnação). 

   “De maneira POSITIVA e INQUSTIONÁVEL, encontramos, assim, já na 

PRIMEIRA EDIÇÃO (1864) de “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, de 

Allan Kardec, a confirmação definitiva de que os Espíritos Superiores da 

Codificação Espírita já estavam delineando todo o conjunto de dados 

matemáticos que no futuro facultariam ao nosso intermediário mediúnico 

garimpar por entre, mesmo, as páginas das Obras Básicas da Terceira 

Revelação, o que viria a ser a sua Missão Espiritual, ou seja, a de 

continuar mantendo a chama viva do sagrado nome do Divino Senhor Jesus 

Cristo entre todos aqueles se dedicam à experiênciar-Lhe os exemplos de 

amor, respeito e entrega total aos desígnios de Deus”. (André Luiz). 
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   Como vemos acima, encontramos já na sua primeira edição (1864), de o 

E.S.E, o mês 7 – julho – (página 43) e o dia 10 (página 46), respectivos 

às datas de nascimento de Vivaldo Filho/Espírito São Luis, no século XX. 

   Assim, afirmamos a todos carinhosamente e sob a inspiração dos meus 

amorosos Guias Espirituais: 

   - Voltei! 
   E, dentro desse mesmo contexto de maravilhosas luzes espirituais, 

descobrimentos reveladores e surpreendentes observações metafísicas, 

vejamos que os Fatos Espíritas, apresentados pela Matemática 

Transcendental, que haveriam de pressagiar as futuras reencarnações 

programadas de Allan Kardec (na Personalidade de Chico Xavier) e de seu 

Guia Espiritual São Luis (na Personalidade de Vivaldo Filho), estavam 

marcadas como num eficiente baralho divino, a exemplo de na sua última 

revisão de “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, publicado em 1866, 

como já estudamos um pouco mais acima, o Espírito de Verdade marcou, 

ainda no mesmo capítulo IV, NINGUÉM PODERÁ VER O REINO DE DEUS 

SE NÃO NASCER DE NOVO, na INSTRUÇÃO DOS ESPÍRITOS, LIMITES DA 

ENCARNAÇÃO, o exato item 24, esquecido por mim mesmo no inicio de 

nosso estudo sobre o ESE, acreditamos que por sugestão hipnótica dos 

nossos Mentores Espirituais, que naturalmente caracteriza-se pelo exato dia 

(2) e mês (4) do nascimento de Francisco Cândido Xavier (a 

reencarnação de Allan Kardec) no século XX. Anotando ainda, de forma 

muito específica, que tanto este (24), quanto os itens seguintes, como 

estudamos no início de nossa exposição sobre a Reencarnação no 

Evangelho dos Espíritas, foram assinados pelo próprio Espírito de São Luis 

(item 25) e por Allan Kardec (item 26). 

A CONFIANÇA NAS OBRAS DA FEB 

   Seria, no mínimo, imprudência cogitarmos que as duas edições distintas 

(a de 1864 e a de 1866), acima analisadas, de “O EVANGELHO 

SEGUNDO O ESPIRITISMO”, pela venerável Editora da Federação Espírita 

Brasileira, pudessem, de alguma maneira insólita, estar em conflito com o 

mais formal conceito de honestidade e inviolabilidade, isto em relação aos 

procedimentos editoriais e, mesmo, de ordem moral e evangelizadora. 
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   Assim, com este pensamento é que nos atrevemos a afirmar que o nosso 

trabalho mediúnico tem o referendo da FEB, haja vista termos provado, 

pelo conteúdo da apresentação acima, quando de maneira inconteste os 

dados matemáticos encontrados a partir das duas edições de O Evangelho, 

se encaixam perfeitamente com a proposta do nosso trabalho de 

esclarecimento e elucidação dos fatos em torno da Reencarnação 

Programada do rei São Luis IX. 

   Por outro lado, em hipótese alguma poderemos desconsiderar a confiança 

dos números apresentados, pois são autênticos e revelam a inexorável 

articulação dos Instrutores Espirituais dentro do próprio Espiritismo. Com 

isso, fica-nos evidente de que desconsiderar a origem toda espiritual da 

Matemática na Mecânica do Universo, ainda que seja numa Ciência toda 

particular (como a Numerologia), seria o mesmo que por em dúvida a 

importância dos peixes e da flora marinha para a sobrevivência dos mares. 

   Então, resolvemos trazer, como forma de análise e conferência de dados 

que viessem a enriquecer mais ainda o nosso projeto mediúnico, mais 

alguns números que encontramos neste mesmo exemplar, que possuímos e 

fazemos uso, de “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, pela tradução de 

Guillon Ribeiro, da Editora FEB, a 4ª. edição especial – 3ª. Reimpressão, 

do ano de 2010. Entretanto, notemos que essa edição é do ano (10) que 

caracteriza, em si mesmo, o dia de nascimento de Vivaldo Filho (São Luis). 

   Mas vejamos: 

   O mesmo capítulo mencionado acima (IV), NINGUÉM PODERÁ VER O 

REINO DE DEUS SE NÃO NASCER DE NOVO, que consta de duas mensagens 

especificas do Espírito São Luis (itens 24 e 25), exatamente sobre a 

Reencarnação, estão nas seguintes páginas: 111 E 112. Mas, se formos 

fazer uma rápida soma: 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 = 7. Ou seja, teremos o 

incrível número que representa o mês de julho (7), do nascimento de 

Vivaldo Filho (São Luis IX), na atual reencarnação do século XX. 

   Agora, vejamos, se somarmos todos os números das paginas deste 

capítulo IV, a partir da de número 111 até a 115 (1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 

1 + 1 + 3 + 1 + 1 + 4 + 1 + 1 + 5), que corresponde exatamente ao item 

INSTRUÇÕES DOS ESPÍRITOS (LIMITES DA ENCARNAÇÃO), que contém 
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as duas mensagens do Espírito São Luis sobre o tema, e mais a nota final 

de Allan Kardec, encontraremos o resultado de 25. Número este, mais uma 

vez somado (2 + 5), teremos o número 7. Ou seja, mais uma vez, o mês 

(julho) de nascimento de Vivaldo Filho (São Luis IX), na atual encarnação 

do século XX. 

   Portanto, se levarmos em consideração que o ano de 2010 (de publicação 

desta especifica edição de O Evangelho) possui três números 10, 

chegaremos a conclusão que são três vezes o dia do nascimento de Vivaldo 

Filho (São Luis IX). Com mais os dois números 7, teremos ainda duas vezes 

o mês de nascimento de Vivaldo Filho (São Luis IX).  

   Porém, para todos aqueles que se sintam em afinidade com a 

Numerologia, mesmo sem a devida capacidade de lhe entender a 

profundidade, como é o nosso caso em particular, curiosamente fomos 

buscar na internet o que estaria representando o número 44, resultado da 

soma dos três números 10 com os dois números 7. Vejamos uma pequena 

síntese, sem que com isto signifique um estudo preciso em torno desta 

Ciência transcendental, respeitada até mesmo por Emmanuel (por Chico 

Xavier), na obra “O CONSOLADOR” (FEB): 

 

Numerologia – Nome - Número de Expressão 44 

“EU PROJECTO E REALIZO” 
Juntamente com o 8 e o 22, este é um número de forte vibração material. 
Exige muita coragem, capacidade de trabalho, disciplina e perseverança. 

Existem muito poucas pessoas com esta vibração. Os seus objetivos situam-se 
muito alto e o sentido de missão é muito forte. Precisam desenvolver muita 

tenacidade, mas não criarem rigidez. 

Fonte: HTTP://astrologia.clix.pt/?p=1150 

   O caráter investigativo deste trabalho espiritual, nos leva a considerar, 

muito especialmente, na condição de nossa querida Benfeitora Veneranda, 

já ao tempo de sua encarnação na Terra, na personalidade da rainha Isabel 

de Aragão, ter estudado sobre a astrologia, informação que consta da 

excelente obra biográfica “ISABEL – A mulher que reinou com o coração”, 

por Maria José Cunha (Editora Vinha de Luz, 2012). 
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Crédito da gravura: http://www.karinklemm.com.br/numerologia/ 

 

   Ela mesma, nos afirma: “Ainda que pese as considerações contrárias, de 

alguns de nossos confrades estudantes de Espiritismo e de Espiritualismo, 

sobre a milenar Ciência da astrologia, devemos considerar que, mesmo para 

nós, Espíritos desenfaixados da vestimenta carnal, os, ainda, inconcebíveis 

segredos do Universo ponderável, e muito particularmente os dos Universos 

Paralelos do Infinito, estão para nós mesmos, que temos estudado com 

afinco, e curiosidade, cada milímetro de espaço, como cada partícula de 

tempo, estão como as nebulosas para o ser humilde da taba indígena. 

Desenfeixemos o nosso cérebro do orgulho de seita, e o nosso coração dos 

vestígios de sombra da Inquisição medieval, deste modo, assegurando para 

a Cultura e para a Ciência do Planeta material o desvendar dos grandes 

mistérios da Vida Imperecível. No vosso mundo, tanto quanto no nosso 

plano de ação, a Astronomia estuda a mecânica do Universo físico e a 

Astrologia se dedica a consulta da alma dos Universos Espirituais, estes 

últimos, particularmente, somente abordáveis pelas antenas vivas da 

sensibilidade e da intuição, da mediunidade bem orientada e do raciocínio 

voltado para as coisas de Deus. Entretanto, se formos levar em 

consideração a proposta do grande filósofo e matemático Pitágoras, de que 

‘O numero é a lei do Universo’, por nossa vez, asseguramos de que o 

AMOR, é a base, ou a essência, de sustentação, aferição e  promoção na 

qual está subordinada toda a mecânica aritmética da Matemática Divina ”. 

   E para que não fiquemos apenas na palavra de nossa grande benfeitora 

Veneranda, apesar de lhe consagrar o meu total respeito e a minha maior 

veneração, mesmo, e contando apenas com a sua palavra por intermédio 

de nossa pobre faculdade mediúnica, não podemos em hipótese alguma, 

sem corrermos o risco de pecar pela indisciplina e pela falta de orientação 

http://www.karinklemm.com.br/numerologia/
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doutrinária, segura e de inquestionável valor espiritual, vejamos o seguinte 

extrato que pinçamos de nossa obra “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – A 

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

apresentamos uma importantíssima opinião de 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: Os grifos são meus. 

“Os Números são a Linguagem Universal ofertada por Deus aos 

humanos como confirmação da verdade.” 

– Santo Agostinho (354–430 d.C.) 

Fonte: Wikipédia 

   Obrigatoriamente, temos de repensar as nossas convicções, pelo menos 

entre aqueles de nossos mais respeitáveis estudiosos espíritas, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aur%C3%A9lio_Agostinho
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companheiros destemidos e produtores da mais respeitável quanto da mais 

valorosa produção literário-doutrinária no Espiritismo, entretanto, apesar de 

tudo isso, de todo esse arsenal de cultura espiritualista, há de verificarmos 

o quanto, a maioria de nós mesmos, tem necessitado de uma reciclagem no 

que se refere aos inúmeros, quanto vastos, estudos que todos nós, sem 

exceção, estamos invariavelmente necessitados. Mesmo porque, o próprio 

Allan Kardec, o nosso grande Mestre de Lyon, foi taxativo ao nos afirmar, 

em inúmeras oportunidades, que a Doutrina dos Espíritos haveria, sem 

dúvida, de avançar em seus conceitos, em suas análises e em seus 

postulados, aparentemente inamovíveis, pelo menos em seus aspectos 

gerais, sob pena de cairmos (cientificamente falando!) no ridículo, por não 

termos a devida compreensão de que a Ciência, tanto quanto qualquer 

outra forma de Cultura e instrução, estará sempre em movimento, 

necessitando, tanto no hoje como no amanhã, de determinados ajustes em 

suas bases, seja para mais ou para menos. 

   Segundo os mesmos Benfeitores Espirituais que, à época de Chico Xavier, 

lhe ministravam de Mais Alto, as orientações para as atividades mediúnicas 

do Mensageiro de Uberaba e Pedro Leopoldo, afirma-nos André Luiz, por 

nossa faculdade mediúnica:  

   - “As atividades humanas, indiscutivelmente, se subordinam aos Poderes 

do Criador. Entretanto, para que venham, os nossos irmãos do solo 

planetário, a concretizar, ou materializar, os Desígnios do Senhor da Vinha, 

diante das grandes e graves idiossincrasias que ainda teimam em habitar o 

coração dos seres inferiores da Terra, por motivação deles mesmos, 

haveremos nós de empreender o máximo esforço na construção da vida 

melhor para todos, indistintamente, sobretudo segundo a vivencia 

integral, de cada um em particular e sem exceção, do Evangelho de Jesus 

Cristo. 

   A proposta do Espírito da Verdade continua sendo a de renovação da 

Criatura Humana, pela Educação e pela Moralização de seu próprio Espírito, 

pelo entendimento das Leis Universais de Amor e Solidariedade, de Justiça 

e Caridade, fazendo-nos entender, em definitivo, que sem a compreensão 

natural e espontânea de uns para com os outros, não alcançaremos o 

desiderato da perfeita comunhão com o Senhor Supremo de nossas vidas, 
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Jesus de Nazaré, unicamente por nos faltar a essência ou a base divina do 

seu glorioso pensamento, ou seja, a Renuncia Total. 

   No Altar abençoado da Cruz, Ele consagrou às humanidades do porvir o 

seu próprio Espírito, iluminando a todos, perdoando a todos e glorificando a 

Deus, numa perfeita interação entre O Criador e a sua Criatura. 

   Sigamos com Ele. E vivamos tal qual Ele viveu... 

  Segundo o ensinamento Evangélico, em I João, 2:6, que nos afirma: 

‘Aquele que diz permanecer nele, deve também andar como ele andou’. 

   E que Deus nos abençoe os passos!” 

   De qualquer modo, fica aqui o meu registro para que as futuras gerações 

de espíritas, quanto de nossos irmãos espiritualistas e religiosos, de uma 

maneira geral, possam vir a se dedicar cada vez mais ao estudo sobre a 

nossa Vida Imperecível e Multimilenar. 

   Deus salve a todos nós, com o seu profundo amor e a sua profunda 

compreensão pelas nossas imensas fraquezas e, ainda, tão grandes 

deficiências espirituais. 

   Muita paz. 

 

“A luz do conhecimento é o poder da visão e da análise com 

que todas as criaturas estão dotadas da faculdade de 

discernir”. 

– Emmanuel 

(Chico Xavier, ESPERANÇA E LUZ, Autores Diversos, Editora CEU) 

   

   Nota adicional: Segundo os nossos Benfeitores Espirituais, o grande 

humanista Dr. Carlos Chagas (o nosso querido Espírito André Luiz) fora uma 

das reencarnações do filósofo e matemático grego Pitágoras (Samos, entre 

ca. 571 a.C. e 570 a.C. — Metaponto, ca. 497 a.C. ou 496 a.C.). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Circa
http://pt.wikipedia.org/wiki/571_a.C.
http://pt.wikipedia.org/wiki/570_a.C.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Metaponto
http://pt.wikipedia.org/wiki/497_a.C.
http://pt.wikipedia.org/wiki/496_a.C.
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IRMÃ ROSÁLIA ENTREVISTA SÃO LUIS IX 

   Em entrevista recente e exclusiva, que tivemos com o querido 

Espírito de São Luis IX, Patrono Espiritual da “Sociedade Parisiense de 

Estudos Espíritas”, que teve a alegria sublime de colher pelo trabalho 

e pelo esforço empreendido junto ao Espírito de Verdade, no Plano 

Maior, e junto a Allan Kardec, no Plano Carnal, no século XIX, as 

reservas de inauditas alegrias que hoje se convertem nas Premissas 

do Reino Divino, a lhe acolher no próprio regaço celeste, por 

intermédio, ainda agora, mesmo estando encarnado no mundo dos 

homens mortais, da Falange dos Espíritos consagrados à Verdade, já 

que o seu tempo de vida sobre o solo da Terra está se escoando e, 

como já é de seu conhecimento, a sua missão foi integralmente 

cumprida, mediante a entrega fiel deste minúsculo objeto de luz ao 

domínio público, vertido do Mais Além na intenção de consagrar todo 

o mérito do esforço, ai sim, ao grande Patrocinador da Mensagem 

Espírita Evangélica para toda a Humanidade, estejamos nós na parte 

física do Orbe planetário, ou nas regiões do Invisível Ilimitado, o 

Nosso Senhor Jesus Cristo, o Mestre Supremo de Nossas Vidas. 

   Não traremos na integra a sua palavra, sempre esclarecida e 

formoseada na mais simples e terna compreensão das dores 

humanas, já que o nosso interesse principal não é o de entretecer os 

“curiosos” com mais algum material inédito que possa lhes nublar as 

mentes para as coisas verdadeiramente necessárias, mas o de fazer 

valer o compromisso que cada um traz, na reencarnação, que é o de 

crescer moralmente e espiritualmente, já que pela graça do Divino 

tivemos a oportunidade de lhe acolher a palavra amiga em um dos 

raros momentos de desprendimento espiritual, em estado de lucidez 

relativa, que lhe permitem os seus Guias Maiores, já que por conta 

mesmo do seu atual compromisso sobre o solo do Planeta, aprouve 

por bem, a Equipe, lhe manter o máximo de tempo possível acoplado 

ao corpo fisiológico, ou antes, bem ajustado aos reservatórios de 

força ectoplásmica do próprio campo sensório, evitando assim 

qualquer desperdício acentuado da sua força mental, a lhe controlar 

os “apêndices” importantíssimos da fisiologia e da neuroquímica, da 

circulação arterial e vascular, por conta do afastamento, mesmo que 

temporário, de seu molde perispiritual. 

   Apesar de parecer “um tanto estranho” a nossa preocupação, mas 

haveremos de observar que com a demanda muito grande de seu 

serviço na mediunidade “lúcida”, e consciente, os terríveis acertos 
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existentes entre Espíritos altamente comprometidos com a maldade, 

que a todo o custo tentam desfazer o que os amigos do Senhor têm 

procurado realizar pela Caridade aos moldes de Allan Kardec e 

Francisco Cândido Xavier, algo de inesperado poderia vir a lhe 

entravar os serviços abençoados na Mediunidade com o Cristo de 

Deus, por força de seu afastamento do corpo físico que lhe serve de 

antena biológica para a recepção das correntes de força e 

magnetismo, oriundos do Plano Superior. 

   No seu caso, em particular, o desprendimento regular do corpo 

carnal além de não ser salutar, não nos seria útil em qualquer 

hipótese. Em assim sendo, quanto mais tempo se mantiver 

desperto, lúcido e trabalhando, melhor será para todos nós, 

enquanto servidores desencarnados, e ele próprio, o aparelho 

mediúnico em si. Observando, ou antes, fazendo a ressalva de que o 

seu esforço, e o nosso, segue sempre dentro uma pre-organização 

elaborada, substancialmente, antes de sua atual encarnação na 

Terra, variando em sua generalidade de acordo com as suas 

possibilidades fisiológicas fundamentais de homem comum, simples e 

desprovido de qualquer privilégio pessoal, a não ser daqueles 

provenientes de sua própria ficha cármica e, mesmo assim, dentro 

dos limites impostos por sua especifica missão carnal.  

   Muito embora tenhamos de concordar com os nossos irmãos 

estudiosos da Apometria, por estarem eles mais entrosados com os 

conceitos de multiplicidade, interatividade e conectividade da Física 

Moderna, ou das Partículas, dentro de um concerto multidisciplinar 

necessário para toda e qualquer atividade espiritual, mesmo, e ainda, 

que as ortodoxas correntes do próprio ambiente doutrinário do 

Espiritismo estejam, e muito tristemente, longe de compreender e, 

mesmo, de aceitar em sua perspectiva abrangente, quão 

surpreendente... de que, em verdade, os Espíritos não ficam 

“aprisionados”, ou acrisolados, dentro do corpo físico, durante a sua 

reencarnação, como se fossem passarinhos indefesos e medrosos, 

diante das surpresas do desconhecido. Mesmo durante o período 

de vigília fisiológica. 

   O estudo é sem dúvida, fascinante. E ainda haverá de dar “muito 

pano pra manga”... 

   Mas vamos lá: 
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1) Querido irmão, temos plena consciência do momento presente 

e da sua pessoal responsabilidade diante dos serviços que ora 

trazemos para o Plano dos mortais, por este modo 

recomendamos ao Senhor Supremo de nossas vidas, queira lhe 

oscular o próprio coração com as divinas bênçãos do amor 

integral por todas as criaturas do Universo, nossos irmãos. 

 

Teria o querido amigo, alguma informação extracurricular, em 

se tratando não apenas de Espiritismo Evangélico, mas de 

ensinamento mais geral, para que todos aqueles que algum dia 

venha a folhear estas linhas, alinhavadas no superior respeito à 

sua palavra esclarecida e navegante contumaz do puro desejo 

de fazer o melhor pelo Espiritismo e por todos, em particular?! 

 

R- Querida Irmã Rosália, venho em some de Jesus, e no meu 

insignificante nome, desejar a todos, de antemão, que 

possamos realmente nos comprometer com a causa do 

Consolador Prometido, onde quer que nos transitemos, por 

qualquer religião, seita, filosofia ou qualquer outra linha do 

pensamento científico, a partir da entrega de nossos corações, 

e por que não dizer de nossas próprias almas, ao serviço 

urgente, inadiável, e intransferível, de Humanização das 

Criaturas do Pai, enquanto seres mortais. Já que a proposta do 

Espiritismo, como a Terceira Revelação de Deus, é exatamente 

a de construir no coração dos Espíritos encarnados, isto em nos 

referindo diretamente aos companheiros do solo carnal, o 

desejo ardente de Espiritualização interior, como nos 

recomenda a todo o instante os princípios religiosos das 

aglomerações do mundo passageiro. 

 

Como costumava nos alertar o Chico Xavier, o homem, pelo 

menos por enquanto, não prescindirá dos favores sagrados da 

Religião. Muito embora os acertos finais de Allan Kardec, já em 

1868, fora o de mantermos o pensamento voltado para uma 

Cristandade sem manifestações de culto externo, lembrando-

nos apenas de que Deus não só se manifesta nas coisas do 

espírito, por intermédio da simplicidade, como da moralização 

interior, revestidas unicamente do sentimento solidário e 

fraternal, como, e principalmente, pelo olhar generoso que 

venhamos a consagrar aos mais sofridos e aos mais carentes 

de arrimo. 
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Os desfavorecidos do mundo deverão ser “as princesas” de 

nossos olhos. O serviço é urgente e requer coragem, 

disposição e devotamento. Não podemos esquecer de que o 

Senhor, em pessoa, desceu dos Planos da Pura Luz, muito 

especialmente, para atender aos mais carentes e aos mais 

desesperados. Portanto, não podemos compreender e, nem tão 

pouco, aceitar “religiões” que se voltem exclusivamente para os 

mais ricos, ou para os mais poderosos e, mesmo, para os 

remediados, tão somente. Atendamos a todos, mas não nos 

esqueçamos de que “Fora da (verdadeira) Caridade não há 

Salvação”. 

 

O Deus bom, o Deus justo e o Deus compassivo, 

evidentemente não coaduna com as artimanhas de uma mente 

excêntrica, voltada unicamente para o luxo e para a “boa vida”. 

E, em assim sendo, como já expomos um pouco mais acima, o 

sentido de solidariedade e fraternidade deverá reinar entre 

todos os súditos do Reinado Divino, que espera de cada um de 

nós o momento definitivo onde não mais necessitaremos de 

cordas, correntes, porteiras ou cancelas, que venham a nos 

tolher a boa vontade em servir ao Cristo e a Deus, com a maior 

simplicidade de nossas almas e de nossos corações. 

 

Por tudo isso, e muito mais, reverenciemos sempre em primeiro 

lugar ao sagrado nome do Senhor, evidentemente, não nos 

esquecendo de congregar em nossos corações todos aqueles 

companheiros que, de uma maneira ou de outra, em algum 

lugar do passado, religiosos ou não, recorreram aos préstimos 

sempre abençoados da própria consciência, para num grito de 

liberdade, e a todos os pulmões, acolher ao próprio peito o 

desejo extremo de amar mais do que ser amado, e segundo o 

próprio Senhor, o de servir mais do que ser servido. 

 

2) Sinceramente, de coração para coração, como o querido amigo 

ver o trabalho aqui empreendido, pelos seus companheiros de 

Espiritualidade Maior, a praticamente lhe colocar de “saia 

justa”, pela condição mesma de ainda se encontrar encarnado 

e, de ser o próprio médium revelador das Boas Novas do Mais 

Além, em relação a várias de suas reencarnações anteriores, a 
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exemplo do grande herói do povo Hebreu, José do Egito, 

Lavoisier, Jules Mure e, em maior detalhe, na roupagem do rei 

São Luis de França?!... 

 

R- Minha amiguinha querida! seria um atentado frontal a 

magnânima bondade do Senhor, caso eu me colocasse na 

condição de “mau agradecido”, por tamanha deferência do 

Cristo, muito embora reconheça que, de mim mesmo, nada 

tenho e nada possuo de valor, que possa considerar como título 

pessoal em deferência aos prazerosos, quão acalorados, 

testemunhos de afeto e ternura por parte dos Amigos 

Espirituais. De qualquer modo, já em resposta sincera à sua 

pergunta afetuosa, lhe digo que a surpresa para o meu pobre 

espírito têm sido maior, a cada dia, pela extrema felicidade de 

acolher diretamente do coração dos Instrutores desencarnados, 

as dádivas da amizade e da instrução, do amor e da 

reiterada generosidade em torno de minha alma, ainda tão 

carregada de graves conflitos íntimos em decorrência das 

escabrosas faltas passadas que, agora, pela providencia de 

Deus, tenho tido a oportunidade em retratar, a partir da 

quitação dos meus débitos imensos para com a vida. 

 

Pode crer que o meu Espírito, mesmo em estado de vigília, e 

sob a regular proteção dos Agentes da Vida Maior que cuidam 

de mim mesmo como a uma criança levada e peralta, se 

consome a cada dia no prazer de servir, amar e evoluir, à luz 

de Allan Kardec e Francisco Cândido Xavier, os nossos 

veneráveis benfeitores e fieis intermediários do legitimo 

pensamento evangélico. 

 

Mas não seria justo de minha parte, deixar de saudar 

efusivamente a todos os meus Protetores Espirituais que, na 

pessoa sacrossanta de Santa Isabel de Aragão, a nossa 

estimada Veneranda, me dedicam o mais profundo serviço de 

“acerto de contas”, jamais empreendido pelo meu pobre 

Espírito. 

 

Quanto às maquinações da Ciência Espiritual, procuro levar 

com o maior acumulo de acerto possível, mesmo sabendo que a 

minha “mente encarnada” não suporta mais do que têm 

recebido até o momento. Que, segundo pressinto, poderei até 
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vir a desencarnar prematuramente se, por acaso, eu venha, 

mesmo que inconscientemente, a solicitar dos Amigos Invisíveis 

uma quantidade maior de instrução mediúnica. 

 

É bom que se diga que, na condição em que me encontro, 

particularmente, para que eu possa efetuar qualquer conta 

mais abrangente, em torno das equações da Matemática 

Científica, o meu cérebro carnal será, obrigatoriamente, levado 

a efetuar todas as circunvoluções aritméticas “intuitivamente”, 

como num sopro divino, movimentando, por sua vez, uma 

enorme soma de força nervosa, talvez só comparada aos super 

computadores da Terra. 

 

Não pensemos infantilmente que na mediunidade de efeitos 

intelectuais, a transferência de dados seja realizada como num 

rápido, e inocente, passe de mágica. 

 

Como já nos afirmara Emmanuel e André Luiz, pelo querido 

Chico, o médium haverá de “transpirar muito”, se desejar 

realmente alcançar a excelência dos serviços evangélicos na 

Mediunidade Espírita. 

 

3) Na condição de Diretor Espiritual da Falange do Espírito de 

Verdade, quando, ao lado de Allan Kardec, transferiu do Mundo 

Superior para o Plano dos mortais as informações variadas dos 

Mensageiros Celestes, que integravam essa mesma Equipe de 

Luz, o querido irmão já teria noção da luta que haveria de 

travar, dentro do próprio ambiente espírita, quando retornasse 

ao corpo físico pelas portas misericordiosas da reencarnação 

programada, haja vista que o futuro, para a maioria de nós, 

ainda continua sendo uma incógnita, particularmente ao que se 

refere ao próprio movimento espiritualista, que no dizer de 

Emmanuel, seria no futuro o que exatamente fizéssemos dele?! 

 

R- As lutas travadas pelos Embaixadores Celestiais do Cristo, 

desde os tempos mais recuados das civilizações do Planeta, 

sempre foram as mais acerbas, principalmente por estarem, 

eles mesmos, esses valorosos Missionários Espirituais da Luz, a 

travarem contato estreito com as suas próprias mazelas 

morais, erros cometidos em eras recuadas no tempo. Com isso, 
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haveremos de compreender que o mundo íntimo das criaturas, 

encarnadas e desencarnadas, haverá de configurar-se sempre, 

e invariavelmente, numa “caixa de pandora”. 

 

Desde os tempos recuados da Codificação do Espiritismo, ao 

tempo de Allan Kardec, não temos visto batalha tão intensa do 

bem contra o mal. É mesmo de se estranhar que muitos, a 

maioria mesmo, de nossos mais respeitados representantes das 

agremiações doutrinárias do Espiritismo no século XXI, ainda 

tão tenham se dado conta de que estão sob forte influência 

obsessiva, já que salta aos olhos o quanto eles mesmos estão a 

se identificarem, de maneira muito sinistra, entre os fariseus 

modernos, todos havidos pelo luxo, pela excentricidade e pela 

falta total de respeito aos valores mais legítimos da criatura 

humana, a exemplo do direito de pensar (diferente!). 

 

Com isso, temos visto uma nova investida das sombras contra 

os médiuns iniciantes, que ao aportarem nas casas espíritas, ao 

invés de terem as suas dúvidas tiradas, ou pelo menos 

minimizadas, em relação as suas próprias faculdades 

exuberantes, estão, literalmente, ou sendo colocados de lado 

por conta do despeito desses mesmos dirigentes, quando não 

sendo, irresponsavelmente, direcionados à clínicas psiquiátricas 

(de propriedade deles mesmos – dos dirigentes – ou de seus 

apadrinhados) para tratamentos dolorosos e prolongados, na 

intenção sub-reptícia de lhes desarticularem as tarefas 

grandiosas que assumiram à frente do Consolador, e em nome 

de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

 

A situação é das mais vexatórias e das mais complexas. 

 

Entretanto, o nosso conselho é para que todos os devotados 

tarefeiros, quanto os sinceros iniciantes em Espiritismo, se 

mantenham firme na senda. 

 

O Cristo nos Governa. 

 

4) Segundo o nosso queridíssimo André Luiz, pela sua lavra 

mediúnica, como vimos um pouco antes, afirma que os seus 

caracteres genéticos, junto com o da querida Maria Francisca, 
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foram manipulados pelos Ministros Celestiais do Cristo, no 

decorrer dos milênios passados, para que agora, valendo-se da 

condição altamente favorável do psiquismo de ambos, 

pudessem, vocês dois, comprometidos que estão pelas Leis 

irrevogáveis de Crescimento, Evolução e Construção, 

possibilitar a nova volta do Mestre Galileu ao Plano de 

existência dos homens materiais, por meio de um corpo tão 

sólido e tão palpável, como os que estamos usando agora neste 

momento, como Espíritos libertos da indumentária carnal (eu 

desencarnada e você encarnado, temporariamente liberto pelo 

fenômeno natural do sono), e mais: com um corpo físico 

estruturado tal qual  qualquer outro do Plano dos mortais, 

muito embora, devemos asseverar, de qualidade e substância 

muito além do que possa compreender o mais exímio 

fisiologista e anatomista da Terra. 

 

Já acreditando que tais informes poderão ser contestados pelos 

espíritas encarnados, ainda pouco entrosados com as questões 

pertinentes ao estudo da Mediunidade, estes, infelizmente, 

sempre muito dispostos a colocar óbice no trabalho mediúnico 

dos demais, lhe pergunto: - Onde o venerável amigo poderia 

encontrar insumo doutrinário para tal orquestração do Mundo 

Espiritual Superior, mesmo porque, diga-se de passagem, até 

mesmo o ilustre Espírito de Imperator, pelo seu médium W. 

Stainton Moses, na obra “Ensinos Espiritualistas” (Editora FEB), 

já no início do século XX, afirmara que o Cristo apenas voltaria 

em Espírito, ou seja, numa volta espiritual. 

 

R- Bem, minha querida Rosália! Para sermos sinceros, temos o 

maior respeito pelo eminente Instrutor Espiritual Imperator, 

que teve em seu pupilo, Moses, um verdadeiro general dos 

assuntos espiritualistas, que consagrou, praticamente, toda a 

sua existência ao estudo e a fomentação do pensamento 

iluminado do Cristo pela via da Mediunidade glorificada em 

Deus. Mas, por outro lado, temos como contraponto, a palavra 

sempre esclarecedora de outros companheiros desencarnados 

que, tanto quanto Imperator, merece o nosso maior apreço, 

mesmo porque, neste caso específico, outra idônea 

orientação veio por meio da grande missionária da 

mediunidade, a Sra. W. Krell, que como sabemos, muito bem, 
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fora uma das mais respeitadas e competentes colaboradoras de 

Allan Kardec, no Espiritismo nascente.  

 

Vejamos dois pequenos extratos de sua obra magnífica, 

“REFLEXÕES DA VIDA ESPIRITUAL”, capítulo 22, Fé e Vontade, 

pelo Espírito de Verdade (Editora CELD, 2ª. Edição, 2010), 

infelizmente tão pouco conhecida, mesmo, entre os espíritas 

mais antigos:  

 

- “Compreendam bem, estudem, pesquisem, tornem-se bons e 

poderão tudo, vocês terão o segredo desse homem que se 

chamou Cristo, desse homem como vocês, que passou, como 

vocês, por todas as fases da materialidade, que não foi outra 

coisa senão um ser que possuiu bastante amor para fazê-los 

todos viver da vida eterna!” (O destaque é nosso). 

 

- “Vocês terão tudo! As provas da verdade, o poder da 

vontade, a força que empurra para Deus!” (O destaque é 

nosso). 

 

E qual seria, exatamente, esta orientação do Mundo Maior? O 

de realizarmos a nossa evolução pela crença e pela força da 

Mediunidade bem orientada e bem esclarecida, já que, por si 

só, a ferramenta mediúnica posta à serviço dos Espíritos 

espíritas, trás, em sem conjunto de ações, mecanismos e 

fundamentos, uma riqueza inquestionável de novos 

conhecimentos transcendentais, via de regra, quando muito 

bem articulada pelos irmãos encarnados, fomentadora de paz, 

alegria e profundas verdades eternas. 

 

Ainda neste mesmo capítulo, assinado pelo Espírito de Verdade, 

o próprio Senhor conclama-nos a todos o incondicional serviço 

de desapego da própria personalidade, esquecendo-nos 

definitivamente do ego doentio, que muitas vezes camuflamos 

em forma de pseudo-proteção aos postulados espíritas, mas 

que, em verdade, não passa de temor, vaidade e de tétrica 

tentativa de exclusivismo de seita, ou de casta, movimentando 

o poder, que “acreditamos possuir”, para um seleto grupo de 

pessoas que nada tem de “simples” e nem tão pouco de 

“humildes”. 
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Mesmo porque, a enigmática resposta de Imperator ao seu 

médium, William S. Moses, para nós, particularmente, 

representa um outro excelente “quebra-cabeça”, ou mais 

maravilhoso “SINAL” DOS CÉUS, para os nossos irmãos 

encarnados na matéria. Ou seja, nesta volta espiritual, a que 

Imperator se refere, poderá está implícito um retorno aos 

moldes dos Espíritos da Terra.  

 

Apesar de ele, Imperator, dizer que não haveria volta física 

“como o homem sonhou”, pode-se também, naturalmente, 

subentender-se de que será uma volta física “diferente” 

dos padrões atuais de concepção e construção genética 

que, como podemos deduzir das palavras do querido Chico 

Xavier, quando ainda encarnado na Terra, irá variar muito nos 

dias que virão. 

 

Como diria um amigo nosso espiritualista, e respeitado autor de 

obras sobre a Apometria: “A Roda de Samsara anda e, com seu 

movimento, agita e desloca o que está em torno”. 

 

Com isso, desejamos dizer que o futuro somente a Deus 

pertence. E a verdade haverá de se manifestar de mil maneiras 

diferentes, seja pelo Espiritismo ou por fora de suas sagradas 

paredes. 

 

5) Até aqui, procuramos transmitir aos nossos leitores futuros, a 

palavra amiga do querido São Luis, em entrevista ocorrida na 

madrugada do dia 09 de novembro de 2013. Porém, para 

encerramos a nossa insignificante participação, como uma 

imperfeita entrevistadora do grande Benfeitor reencarnado, 

apreciaríamos em ouvir a palavra do médium Vivaldo Filho, 

agora mesmo, sem que estejamos a influenciar-lhe a memória 

espiritual, de maneira mais ostensiva, pelo menos em relação 

ao nosso último encontro, dessa mesma madrugada, facultando 

a ele, ou ao seu Espírito encarnado (ou mente consciente), uma 

regular independência em torno de suas faculdades 

minemônicas. 
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Amigo querido, como você se sente a vivenciar duas 

personalidades, pelo menos, em um único corpo físico e, por 

intermédio, de um único cérebro carnal? 

 

E ainda, teria o companheiro algum medo de morrer?! Apesar 

dos avisos constantes dos seus Guias, que a sua missão já foi 

cumprida “integralmente”, deduzindo, por nossa vez, que o que 

vier pela frente, serão apenas e tão somente “lucros 

espirituais”?!... 

 

R- Minha irmã, sem dúvida alguma a situação para qualquer 

ser humano, encarnado quanto desencarnado, se verifica de 

forma “sui generis”, haja vista o indivíduo, ou sujeito, se 

manter, em determinadas circunstâncias, como se estivesse 

nadando entre uma correnteza formada por uma camada 

de óleo (o corpo carnal) e outra de água pura (o corpo 

espiritual). Mas podemos garantir que se trata de um 

fenômeno maravilhoso que, apesar dos grandes entraves 

ocasionado, mesmo, pela própria deficiência do equipamento 

fisiológico carnal, ao médium, se torna surpreendente pelas 

ocorrências que lhe chega aos sentidos físicos como uma 

deliciosa cascata de pura luz divina. Já que nem todo mundo, 

ou quase ninguém, poderá em sã consciência se considerar um 

Chico Xavier, uma Yvonne Pereira ou um Paulo de Tarso, não 

poderemos crer, com sinceridade, que haja trabalhadores da 

mediunidade, como Espíritos encarnados, e acreditamos que 

até entre os desencarnados, que não passem, invariavelmente, 

e muito naturalmente, pelos contrastes causados pelo 

fenômeno mediúnico em si mesmo. 

 

http://4.bp.blogspot.com/_5aSM7NLY5E0/TE3rSL3soRI/AAAAAAAAAMs/-6NpeHkAuk8/s1600/Foto+de+Douglas+Mansur.jpg
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Quanto ao “ter medo da morte”... Só posso me recordar de 

uma frase espontânea do sábio Espírito do Dr. Inácio Ferreira, 

pelo companheiro de mediunidade Carlos A. Baccelli, em uma 

das obras do querido benfeitor, que não me lembro o título 

agora:  

 

- “Só estaremos realmente tranqüilos, quanto a nossa 

segurança espiritual, enquanto seres encarnados, quando 

definitivamente tivermos baixado ao túmulo”. 

 

Até então, minha doce Rosália, tudo pode acontecer. 

 

6) Pessoalmente, é claro, já lhe conhecemos a índole espiritual. 

Mas, para que os nossos irmãos do solo planetário, 

particularmente os médiuns de vidência, pudessem se colocar 

de prontidão, diante mesmo dos efeitos visuais diversos de que 

naturalmente são vítimas, aliás, sem demérito para qualquer 

um que seja, já que os campos visuais da natureza mediúnica 

haverão de variar quase ao infinito, até que muito 

saudavelmente, de acordo com a índole psicológica, emocional 

e cultural de cada sujeito, no entanto, para que pudessem se 

adequar melhor com o seu pensamento, qual seria a 

apresentação perispiritual, ou físico-astral, mais agradável a 

sua natureza emocional, pelo menos em relação à 

personalidade espiritual do rei São Luis IX?! 

 

R- Minha irmã! entendo muito bem a sua pergunta. 

Obviamente, como você mesma acentuou e já nos fora 

lecionado por Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, e mais 

tarde por André Luis, na magnífica obra “No Mundo Maior”, no 

capítulo 9, Mediunidade (FEB), nós Espíritos, como 

individualidade, poderemos nos apresentar tal ou qual maneira 

que mais nos adéqüe às características de fórum sentimental. 

No entanto, cada espectador da mediunidade, sempre, ou pelo 

menos dentro dos limites impostos pela elevação de cada alma 

desencarnada ou encarnada, haverá de nos perceber com 

relativa segurança, mediante a sua própria capacidade de 

retenção e absorção dos “fluidos diversos” que compõe o 

fenômeno visual na experiência mediúnica. 
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De qualquer modo, a roupagem que mais me agrada é 

exatamente a da fotografia que se seguirá ao capítulo presente, 

duma estátua que fora elaborada, quase que inteiramente, por 

força de nossa insignificante ação mental sobre o seu escultor, 

James Pradier, já século XIX. 

 

Como nos lecionou André Luiz, por Chico Xavier: 

 

- “O acaso não consta dos desígnios superiores”. 

 

No entanto, podemos deduzir que outros aspectos de 

compreensão metafísica, foram levados em consideração, na 

produção da mesma, que não exclusivamente o meu desejo 

pessoal em “me sair bem na fotografia”!... (Risos). 

 

Mas seja como for, estaremos sempre muito felizes em atender 

ao chamado de qualquer criatura de Deus, minha irmã em 

Jesus Cristo, que venha a prestar-nos o extremo favor, e a 

caridade, da recomendação de sua própria alma aos nossos 

humildes serviços de socorro intercessórios. 

 

7) O senhor teria mais alguma coisa a nos declinar, já que nós 

Espíritos espíritas sempre estamos havidos por novas 

descobertas, principalmente aquelas que mais refletem o amor 

com o qual devemos reverenciar, em primeira e em última 

estância, a figura impar do Senhor de Nazaré?! 

 

R- A resposta é verdadeiramente muito simples, entrecortada, 

ela, pelos mais saborosos feixes de luz divina, adocicados pelos 

mais formosos vinhos da celeste Videira do Amor Perfeito, em 

Nosso Senhor Jesus Cristo... 

 

Rogo-lhe minha doce criatura, que não volte a me tratar pelo 

título, muito respeitável, de “senhor”. 

 

Para que os nossos irmãos da Terra possam compreender a 

minha situação diante da querida benfeitora Rosália, posso 

declarar de viva voz que “me sinto um homem extremamente 

envergonhado”, muito especialmente por me encontrar numa 

situação pouco favorável, como Espírito reencarnado, de não 



      Livro # 6: “SÃO LUIS IX – Vol. 1” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho  
 

 
267 

Ed. e-book: 
2015 

poder, com a constância que gostaria, lhe beijar os próprios 

pés. Haja vista, que por conta mesmo de sua extrema 

generosidade, tem me mantido mais tempo no corpo de carne 

“apodrecível”, que fora dele. Pelas razões que a querida amiga 

já colocou um pouco mais acima, nesta mesma entrevista. 

 

Saudando a todo o povo Espírita, me recomendo a todos 

particularmente com coração acalorado pelo profundo 

sentimento de gratidão a todos aqueles que, mesmo 

desconhecendo as imensas lutas que ora travam os 

mensageiros encarnados, seja na condição de médiuns, 

divulgadores, editores, doutrinadores, etc..., já tem 

compreendido, por Amor a Jesus Cristo, que “muitos serão 

chamados, mas poucos serão os escolhidos”. 

 

 

8) Me parece que o querido Instrutor, até pouco, também, nada 

sabia ou sequer imaginava que poderia ter envergado, por força 

de uma reencarnação programada, a túnica carnal de um dos 

grandes filósofos e articulistas políticos da História antiga do 

povo romano, a considerar o honrado Cícero, nascido Marco 

Túlio Cícero, em latim Marcus Tullius Cicero (Arpino, 3 de 

Janeiro de 106 a.C. — Formia, 7 de Dezembro de 43 a.C.) – 

Nota extra da Wikipédia – que para a sua própria surpresa teve 

o mesmo tratamento matemático, quanto metafísico, a que nos 

reportamos referentemente ao rei São Luis IX de França. 

 

Seja-nos sincero, meu bom amigo... Passa, agora, por sua 

mente, algum laivo de dúvida em relação a essa nova revelação 

dos seus Guias Espirituais, que tanto prezam a sua companhia 

moral e que muito dedicados e afetuosos lhe ofertam, a cada 

dia de sua atual existência, a cobertura magnética para que 

possa, dentro da segurança possível, quanto desejável, 

continuar a seguir o seu caminho de lutas ásperas e grandes 

provas, seja material ou emocional?! 

 

Sua resposta a nossa, quase infantil, pergunta, cremos que 

seja de capital importância para os demais trabalhadores da 

mediunidade que, vez por outra, se encontram de “saias justas” 

diante das informações/revelações quase desconcertantes de 

seus amorosos Guias, em relação a eles próprios. 
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Vivaldo Filho 

 

R- Minha irmã! se eu dissesse que não “vacilei” logo no início, 

estaria incorrendo em grave mentira. Mas, pela graça de Deus 

e a segura assistência de meus Amigos Espirituais, equipe esta 

a que você mesma integra como um de seus fieis Diretores, fui 

logo tomado de uma convicção tão firme, quão firme é o meu 

propósito de realizar este trabalho com o mais profundo 

respeito e a mais terna veneração à figura sublime do Divino 

Rabi, já que não somente por conta dos dados históricos 

registrados por aqueles que viveram com Cícero, em perfeito 

sincronismo com a minha atual existência, como também, e 

muito particularmente, pelas próprias irradiações emocionais e 

vibratórias, oriundas dos arquivos ancestrais gravados no nosso 

perispírito, fizeram com que fossemos tocados de profunda 

ternura pela figura do filosofo romano, que apesar das imensas 

dificuldades travadas em sua época, seja na esfera profissional, 

como advogado e político eminente, como na sua vida pessoal, 

deixou para as gerações futuras um exemplo muito especial de 

boa índole e bom proceder. 

 

De qualquer maneira, nada tenho a temer daqueles que, por 

certo, haverão de se manifestar contra as nossas humildes 

informações espirituais. Aliás, todos merecedores de nosso 

mais intimo respeito, já que num trabalho deste quilate, é de 

boa lógica que todos os dados sejam examinados com a maior 
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isenção de ânimo possível. Obviamente, prevalecendo, de 

ambos os lados, o respeito e a consideração cristã. 

 

Mas, é certo que todos nós haveremos de envidar todo o nosso 

esforço mental, emocional e de boa convivência, para que não 

nos arvoremos, imprevidentemente, em juízes mordazes uns 

dos outros, sem que inicialmente venhamos a realizar no 

próprio coração e no próprio entendimento de que toda 

“informação útil é de origem divina”, segundo a palavra 

Evangélica de São Paulo (II Timóteo, 3:16). 

 

 
 

Parece-nos até um ”luxo”, estarmos aqui falando de uma 

personalidade que “coincidentemente” faz parte de nossa 

própria historia multissecular, no entanto nos força o próprio 

dever da mediunidade relatar as circunstâncias sui generis que 

caracterizam a vida da maioria dos medianeiros devotados à 

Verdade do Consolador Prometido, sem meias palavras ou sem 

“falsa modéstia”, apenas e tão somente com o único objetivo 

de converter instruções espirituais dos seus Guias, em lições de 

profunda Espiritualidade para todos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Cicero.PNG
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          Cícero denuncia Catilina, fresco por Cesare Maccari, 

1882-1888. 

Podemos também assegurar, pela precisão dos dados históricos 

registrados por nossa percepção paranormal, através de 

registros psicométricos, e ainda como muito bem ilustrado 

(subjetivamente) pela fonte Wikipédia (pesquisa realizada em 

21 de dezembro de 2013), que a querida Maria Francisca 

(Margarida de Provença), também a esta época do século I a.C. 

envergara a roupagem carnal da primeira esposa de Cícero, a 

bela e sofisticada Terência. 

 

Vale ainda a nota, para que nossos possíveis leitores possam se 

localizar, dentro mesmo desse maravilhoso arsenal de 

informações reencarnacionistas sobre algumas de nossas 

existências pregressas, que, mesmo para mim, um 

insignificante servo do Senhor, seria quase impossível, de 

forma absoluta, reaver todo o esquema de Vidas Passadas que 

efetuamos no decorrer dos milênios e eras sem fim, seja na 

Terra ou nas Dimensões do Infinito. Aqui, segundo os nossos 

próprios Mentores nos asseguram, apenas são apreciadas, com 

algum esforço maior de detalhamento, uma ou outra 

experiência vivida por nós mesmos que possa vir a trazer 

algum benefício ao campo vasto do Espiritismo Científico, sem 

com isso abordarmos de maneira extemporânea, e pouco 

conveniente, todo o nosso arquivo multissecular reencarnatório. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fresco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Maccari-Cicero.jpg
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9) Querido mestre! seria possível o senhor trazer alguma luz a 

cerca de seus trabalhos espirituais, junto ao Codificador?! 

Solicito-lhe esta elucidação, por acreditar que a maioria dos 

nossos possíveis, futuros, leitores possam vir a ter alguma 

dificuldade em compreender as anotações de André Luiz, 

quando um pouco mais atrás se referiu à data de sua “tomada 

integral” nos serviços de Direção Espiritual da Terceira 

Revelação, no ano de 1858, quando da desencarnação da 

personalidade do Dr. Benoite Jules Mure, ou seja, quando já 

fazia alguns anos que Allan Kardec tomara para si a 

incumbência de formular e organizar, de maneira decisiva, o 

que viria a ser o Espiritismo?! 

 

R- O assunto é, por demais, interessante. Causaria espanto 

até mesmo ao mais ilustrado conhecedor de magnetismo, 

sonambulismo e, mesmo, de mediunidade... 

 

As ocorrências que nos levavam, mesmo em estado de vigília 

(durante desdobramentos mediúnicos), a participar de uma 

maneira muito positiva nas atividades profissionais, pessoais 

quanto, e principalmente, as de caráter eminentemente 

espiritualista, em torno da figura maravilhosa de Allan Kardec, 

não são de todo desconhecidas dos religiosos, já que uma 

grande parte dos, ditos, santos da Igreja Católica professaram 

publicamente a experiência incomum da Bilocação, ou mesmo a 

da Bicorporeidade. Não nos esquecendo, por nossa vez, do 

nosso exemplo marcante, na mediunidade brasileira pelos 

fenômenos ocorridos em Sacramento/MG, por conta das 

faculdades excepcionais do querido educador e médium 

Eurípedes Barsanulfo. Porém, não nos esqueçamos ainda das 

condições hiper-físicas, em caráter especialíssimo, 

apresentadas pela Umbiguidade. 

 

Como tenho podido experiênciar, agora estando novamente 

reencarnado, só que na condição do médium clarividente, tudo 

que posso afirmar, por enquanto, é que jamais o Espírito se 

encontra irremediavelmente aprisionado ao campo, ou corpo, 

somático, mesmo estando ele em estado de vigília... Ainda 

é muito comum, aliás, como você mesma argüiu logo no início 

de nosso bate-papo informal, os que estudam o tema 

acreditarem que a alma se justapõe ao campo sensório quase 
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que ininterruptamente, pelo menos durante o período da 

manhã, ou seja, no seu maior período de vigília...  

 

Mas, e de todo certo, nós mesmos sabemos que num “único 

suspiro” o próprio sujeito poderá romper a barreira da 

velocidade da luz, talvez alguma vezes multiplicadas e vencer 

distâncias incomensuráveis, e incompreensíveis, adentrando, 

por sua vez, noutros tantos cinturões fabulosos de estrelas e 

constelações, que não os da nossa via láctea, vindo ainda a 

adentrar os portais sublimes de Mundos Superiores, para além 

de nossa acanhada imaginação. 

 

Esta é uma possibilidade a margear o psiquismo de qualquer 

Espírito, seja ele bom ou seja ele mau, a depender, 

obviamente, de seu próprio condicionamento mental. O que vai 

lhe dirigir a rota, para cima ou para baixo, serão exatamente o 

seu caráter e os seus valores íntimos, sejam os de ordem moral 

ou emocional. 

 

O mais, só o tempo e o estudo espírita, afinado com a Física 

Quântica, poderá elucidar para o público o que realmente se 

passa “por detrás da cortina de luz”. 

 

Muita paz a todos e Deus sempre conosco.      

   E assim, meus queridos irmãos, estamos encerrando a nossa 

participação nesta obra singular do Espiritismo. Não somente pela 

recomendação, por parte dos Instrutores Espirituais, de que sempre e 

sempre devamos consagrar carinho e veneração pelas almas 

bondosas que já passaram pela Terra, na lembrança sempre salutar 

do amor e da ternura, mas pela oferta sempre feliz de nos entreter 

com o que realmente é moral, bom e justo para todos nós... 

 Consciente de que procurei fazer o melhor ao meu alcance, e 

segundo a capacidade receptiva de nosso aparelho mediúnico que, 

graças ao Bom Pai, têm sempre que possível colocado à nossa 

disposição a sua saúde, o seu “sono” e o seu ideal cristão, 

compreendendo de que, ele próprio, continua no esforço inadiável 

pela sua elevação espiritual, que correrá pelos Universos Sem Fim do 

Eterno, mesmo que ao preço de muitas dificuldades e muitas 

lágrimas.  
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   Formulamos votos de muita alegria, saúde e paz para todos, não 

nos esquecendo de continuar orando, muito particularmente, 

pelos que sofrem. 

   Sempre por amor ao Cristo de Deus. 

 

Cortesia do Espírito  

‘Irmã Rosália’ Rendu  (1786-1856) 

Entrevista concedida entre os dias 09 e 10/11/2013. 

  

   Nota do médium: Segundo os nossos Guias, a Irmã Rosália fora uma 
das reencarnações da rainha Isabel de Aragão (Veneranda). Os dados que 

pudemos catalogar, em relação à reencarnação de ambas as 
personalidades, de cunho eminentemente moral, não nos deixa dúvidas 

quanto à realidade dos fatos espirituais, trazidos à baila pela nossa 
faculdade clarividente e psicométrica. 

   Ela mesma, Irmã Rosália, se nos apresentou espontaneamente sem que, 
sequer, estivéssemos pensando nela, ou mesmo no Evangelho Segundo o 

Espiritismo. E o assombro só não fora maior, pelo fato de após ter-lhe 
recebido a primeira parte da psicografia acima, ainda no dia 09 de 

novembro, ao irmos buscar algum subsidio na Internet, sobre a sua 
biografia, ficamos sabendo que neste exato dia (09 de novembro), se 
comemora a sua canonização pela Igreja Católica. 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20031109_rendu_photo.html
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   Poderemos apreciar 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. 

   Por outro lado, segundo os nossos Benfeitores Espirituais, tivemos outras 

reencarnações na Terra, ora envergando a indumentária transitória de 
personalidade nobre, ora de humilde plebeu a envergar, em si mesmo, a 

tortuosa cruz da “lepra”, e de homem religioso tanto no circulo do 
cristianismo como na mais solene solidão de um mosteiro tibetano. 

   Mas de qualquer forma, podemos assegurar que “continuamos na luta”, 
ora caindo e ora levantando, mas na certeza absoluta de que os Poderes 

de Deus se fazem uma constante em nossa trajetória, no rumo ao Grande 
Lar. 

 

A LUTA BOA!... 

 (Pelo Espírito André Luiz, Médium Vivaldo P. S. Filho) 

 
   Trabalho, esforço e cooperação contínua são as reservas de força 

para a manutenção da LUZ no serviço da Mediunidade com Jesus 

Cristo, compreendendo cada trabalhador que o potencial de fé, 

otimismo e esperança serão, sobre todos os sentidos, os valores 

imprescindíveis à manutenção da ordem e da segurança em 

qualquer atividade Cristã. 

 

   Continuemos na luta boa. 

 

   (Salvador/BA, 11 de dezembro de 2013) 
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(Estátua de Luís IX de França em Aigues-Mortes, por James Pradier, século XIX) 

“A sexta-feira da Paixão de Cristo é uma data especial para a 

glória do Céu, entrevistas pelas luzes sagradas da França 

conquistadora, a abarcar o mundo com sua presença 

Cristã carismática, consagrando às futuras gerações as 

alegrias do rei São Luís, que fez de seu reinado de 

caridade e exemplificação a prova definitiva de que, 

mesmo contemplado pela coroa da Terra passageira, 

poderá o monarca redimir-se de seu carma, consagrando 

uma décima parte do tesouro do seu coração ao povo 

pobre, humilde e corajoso. 

Tenhamos fé em Deus e, assim como ele, consagremos, por 

nossa vez, a honra de servir à causa nobre do 

Consolador, que desde a Manjedoura aos Céus luminosos 

da Paris acolhedora, anteviu a promessa de um mundo 

melhor, para todos os povos e todas as nações do Globo 

planetário.  

VIVA SÃO LUÍS IX, O Rei Santo da Codificação Espírita”! 

                                                 Espírito José de Alencar 

                                                    Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 03 de junho de 2013) 

http://saber.sapo.pt/wiki/Est%C3%A1tua
http://saber.sapo.pt/wiki/Aigues-Mortes
http://saber.sapo.pt/wiki/S%C3%A9culo_XIX
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“O BISTURÍ DE DEUS”   

Uma Reencarnação Familiar: Revelada pela 

Precisão Cirúrgica da Matemática Divina! 

Pelo Espírito José Herculano Pires  

 

   Tomando como ponto de partida, a eloqüente quão frutuosa 

exposição do Espírito de São Luis, como apresentada na mensagem 

anterior, exatamente como fora extraída do capítulo IV, de “O 

Evangelho Segundo o Espiritismo”, edição esta que, sob a nossa 

singela responsabilidade, passou também a integrar o maravilhoso 

corpo de traduções daquela que, no nosso modesto conceito, se 

tornou a obra mais importante da Coleção Básica e luminar da 

Terceira Revelação, já que podemos assegurar, por, humildemente, 

acreditar que estamos apenas pincelando algo do maravilhoso 

mecanismo das Reencarnações Programadas sobre o solo promissor 

do Plano Material, quando os interessantes depoimentos aqui 

expostos pelos nobres estudiosos que integram a Falange do Espírito 

da Verdade, Veneranda, André Luiz, Dr. Hernani G. Andrade e o Dr. 

Canuto de Abreu, e demais companheiros desencarnados, são a 

somatória de todo um magnífico arsenal de delicadas informações, 

que ora se encontram sob os cuidados do venerando Amigo e Mestre 

Allan Kardec que, segundo sabemos por fontes fidedignas, desse 

outro lado da existência humano-espiritual, continua com o seu 
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formoso esforço de trazer para os seres encarnados da vida material 

o maior coeficiente possível de informações e detalhes a cerca das 

vidas passadas, remotas ou próximas, de uma boa parcela de 

Espíritos que integraram, no passado, a Falange da Verdade, junto ao 

Codificador e que, por caridade do profundo Amor em Jesus Cristo, 

desde meados do século XIX, tiveram os seus nomes gravados na 

História do Espiritismo, por seus inolvidáveis testemunhos de 

desprendimento, sabedoria e humildade, colaborando assim com o 

progresso de toda a Humanidade terrena, e converteram as suas 

páginas perfumadas de intelectualismo superior e sensibilidade no 

que de mais próximo podemos entender, ou mesmo vislumbrar, do 

Perfeito Amor de Jesus Cristo por cada um de nós, estejamos já a 

pairar sobre os Céus venturosos dos Mundos Celestes ou, 

infelizmente, pelas regiões de sombras que ainda, e por muito tempo, 

estarão a se movimentar pelos Planos Inferiores da Criação Divina, 

aliás, como se caracteriza hoje a situação dos homens-matéria, estes, 

numa situação de estreita simbiose vampiresca com o que 

existe de mais terrível na natureza espiritual, a fome e a sede 

de sangue, de carne e de sexualidade doentia e mórbida, sem 

respeito algum para com os seus semelhantes. 

   Entretanto, e apesar das dificuldades que temos atravessado, como 

seres universalmente solidários, e como indivíduos “ancorados uns 

aos outros”, tenho o meu coração repleto de alegria, pelo momento 

que estamos a vivenciar, e solidarizamo-nos com os generosos 

Amigos Espirituais de serviço Evangélico e os demais Instrutores 

desencarnados, na intenção de ofertar o nosso respeitoso sentimento 

e o nosso intenso calor emocional, num despretensioso amplexo que, 

pela bondade do Altíssimo, haverá de arrebatar os nossos queridos 

Vivaldo, Francisca e Joane, às lagrimas da mais profunda comoção, 

fazendo eles próprios se convencerem de que, definitivamente, “NÃO 

ESTAMOS SÓS”!...  

   A luta continua tão delicada quão deliciosa... Tão ativa quanto 

produtora de imensas realizações para o futuro. E como nos adverte 

André Luiz, em sua “jóia” de texto, um pouco mais atrás, o nosso 

futuro “somente a Deus haverá de pertencer”. 
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   Numa convergência “quase” espontânea, entre as Ciências da 

Matemática, da Geometria, das diferentes correntes da Física, por 

sinal todas elas concorrendo, uma com a outra, com cada uma em 

seu “campo” de especialização pela busca “inteira” (Risos...) da 

verdade e, ainda, pelos espantosos conceitos do Universo Uno, 

apreciados, em parcialidade, pelas novas ferramentas da Cosmologia, 

Cosmogonia e da, tão querida, Astronomia, sem deixarmos de 

considerar as preciosas lições da Astrologia Científica, estamos, 

podemos assim dizer, na direção certa da descoberta daquele 

Homem-sentimento, traçado em sua integralidade pelo grande 

Instrutor Emmanuel, a partir do pensamento glorioso do próprio 

Senhor, que teve não só nele como na figura impar de Francisco C. 

Xavier, os representantes fiéis da Boa Nova para o Terceiro Milênio 

que, dentro em breve, tomará o seu lugar de destaque que 

verdadeiramente lhe cabe, que será no coração de todas as criaturas, 

filhas do Amantíssimo, estejam elas em qualquer religião ou munidas 

de qualquer entendimento filosófico ou científico, que, sinceramente, 

e integralmente, voltar-se para a realização do Amor Perfeito, pela 

Espiritualização e Humanização de suas próprias almas. 

  A sede de amor e a necessidade de bem querer serão, asseguro, a 

pedra fundamental do novo Edifício das Bem Aventuranças para o 

Homem do presente e do futuro, sobre a face esperançosa do orbe 

planetário. 

   E com isto, encerramos, de maneira geral, a nossa participação 

insignificante no quadro de apresentações das programações 

reencarnatórias, providenciadas pelo “BISTURÍ DE DEUS”, de um 

“Grupo Familiar”, que podemos afirmar com todo o carinho de nossa 

afeição: “São almas que se reencontram”.  

  Mas, pensemos bem... A vontade de Deus não tem lá as suas 

peripécias?!... 

   Muita paz a todos e fiquemos unidos, sempre, pelo amor de Deus e 

“por amor a Deus”. 
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Vivaldo P. S. Filho (médium) 

Salvador/BA, 21 de outubro de 2013 

   Nota do médium: O querido Prof. J. Herculano Pires, quando encarnado, 

fora amigo do médium Chico Xavier, além de grande pensador espírita, 

filosofo e estudioso, dos assuntos pertinentes à Mediunidade e ao 

Evangelho. 

 
  

   Uma das suas obras doutrinárias que mais nos impressionou, fora 

“VAMPIRISMO” (Editora Paidéia) que, segundo pudemos entender, traz uma 

síntese perfeita da construção psicológica do homem desde a sua 

manifestação ancestral, como um ser unicelular, parasita, até os dias 

atuais, quando podemos ver, estarrecidos, o quanto ainda necessitamos de 

elevar o nosso padrão sentimental às Esferas do Infinito, nos desligando, ou 

nos desconectando, em definitivo, com a sede contumaz, que ainda 

trazemos dentro de nós mesmos, pelas coisas vulgares e dos interesses 

mesquinhos da natureza animal. 

   Segundo Chico Xavier afirmou, quando encarnado: “Herculano Pires era o 

melhor metro que media Kardec”. (“Até sempre Chico Xavier”, Nena Galves, 

Editora União, São Paulo, 2008). 

   Um estudo profundamente religioso, filosófico e espiritual que, a nosso 

ver, encerra, pelo menos em síntese memorável, o que somos e o que 

ainda estamos fazendo de nossas existências, enquanto seres encarnados 

que vieram ao Mundo da Forças Materiais, invariavelmente, com o objetivo 

de evoluirmos para Deus. 
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VIAJANTES DA ETERNIDADE 

Uma preciosa lição!   

   Pelo Espírito Allan Kardec 
 

   Segundo um amigo poeta, que viveu recentemente em vosso Plano 

Material, “o amor haverá de ser eterno, enquanto durar”. Então, a 

partir desse pressuposto, acreditamos que a questão das Almas 

Gêmeas será uma controvérsia de somenos importância, já que 

assegurada está a sua incontestabilidade, pelo menos nos corações 

apaixonados dos românticos e dos poetas, diante das inimagináveis 

conquistas da Psicologia Experimental, a abrasar as mentes humanas 

pelo maravilhoso “indício” de vida em outras faixas de existência que 

não aquela vivenciada pelos seres de carne, a pressagiar para o 

Homem da Terra a indestrutibilidade dos sentimentos mais caros, 

quando vemos, quase que petrificados pelas excepcionalidades de 

suas especulações, diante do imenso arsenal de materiais que ora se 

fazem manifestar não somente pela substância edificante dos 

sagrados postulados Evangélicos do Espiritismo, como as das suas 

manifestações espirituais positivas, sejam estas no âmbito das 

realizações meramente materiais, como no caso das manifestações 

dos Espíritos pela atuação vibrante dos fluidos animais (ectoplasma) 

a se derramarem como substâncias leitosas dos corpos físicos dos 

médiuns encarnados, tanto quanto dos “desencarnados”, ou mesmo 
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entre aquelas de conseqüências toda moral, oriundas das páginas de 

amor sublime e tecidas em lágrimas de formoso diamante e 

entretecidas no mais perfeito lirismo e na mais fantástica eloqüência, 

sendo transmitidas por seres desencarnados, tanto quanto 

“encarnados”, altamente evoluídos que, ao movimentarem as suas 

próprias forças magnéticas sobre o cérebro de seus equipamentos, ou 

ferramentas mediúnicas, forjam na intimidade dos ouvintes um corcel 

de “Ave-Maria” tão maravilhoso quanto a mais fenomenal experiência 

vivida por Francisco de Assis, à sombra do Divino Pastor, como se, 

em verdade, estivéssemos todos nós, espectadores atentos de suas 

misericordiosas palavras, a ouvir o canto dos Anjos pelas ondas 

sacrossantas do Puro Amor de Deus. 

 
 

   Teríamos, meus amados irmãos, muito o que vos contar e o que 

relatar das coisas impressionantes que vos aguardam para Além do 

Grande Portal da Tumba, que haverá de precipitar-vos para vôos 

mais altos por entre as gaivotas flamejantes e multicoloridas do 

Imponderável ou, naturalmente, através das imensas trevas de 

martírio e sofrimento dos Mundos Inferiores, nestes últimos, a 

dividirem com outros tantos irmãos desprevenidos, quão angustiados, 

os fluidos aterrorizantes da intolerância, da avidez pelo dinheiro fácil 

e pelas torturantes corruptelas dos corações ainda presos às paixões 

inferiores, não obstante o empenho dedicado e sacrifical de imensas 

comunidades de Seres Superiores do Invisível, a se dedicarem 

laboriosamente, de maneira ainda incompreensível para a 

mentalidade limitada dos seres encarnados no solo planetário, pelo 

socorro e pelo atendimento “de urgência” destes mesmos 

companheiros que, por segurança de “profissão”, não lhes daremos 

títulos e nem lhes declinaremos os nomes. A Medicina do Espaço, 

também tem as suas éticas, apesar de após a perda do escafandro 

fisiológico, a maioria de nós passa a procurar, desesperadamente, o 

total esquecimento de nossas vivencias anteriores, tenhamos vivido 

http://2.bp.blogspot.com/-zL7xto1uZXU/TvWApM6eD_I/AAAAAAAAAlU/49dAe153HHQ/s1600/nosso+lar+chegada.jpg
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uma vida “aparentemente” sóbria e sadia ou tenhamos, por outro 

lado, envergado a túnica esquisita da pseudo-renovação moral, a 

exemplo de muitos dos mais conhecidos religiosos do mundo que, 

com toda a franqueza de nosso pobre coração, tem mais colocado 

medo nas almas desprevenidas e pouco estudadas do que 

propriamente lhes proporcionado o verdadeiro entendimento a cerca 

da Vida Real, amedrontados, uns e outros, pelo sentimento de 

“perda”, da pose, dos rótulos sociais e, muito lamentavelmente, das 

palavras elogiosas e perfumadas que de nada lhes valerão do lado de 

cá da Eternidade. 

   Os sábios e os prudentes, como já nos alertara o Cristo de Deus, a 

envergarem a túnica pútrida da soberba do mundo passageiro, 

provavelmente, lutarão com unhas e dentes afiados na intenção 

rasteira de encontrar nos apontamentos ora apresentados 

arquitetonicamente, algo de “impreciso” ou do “imperfeito”, como se 

estivéssemos em plena competição entre as forças luminosas do Bem 

e as correntes de forças inferiores do mau, estes últimos a tentarem 

desesperadamente desviar a atenção da massa humana, já tão 

sofrida e tão carente de luz pela Educação do Evangelho, das 

elevadas Verdades, não somente aquelas trazidas ao Plano Material 

pelas abençoadas Vozes do Céu na Doutrina Espírita, mas também as 

de origem unicamente humanas,  numa imensa coleção de profundas 

reflexões e porfiados estudos elaborados desde a mais antiga 

Civilização do Planeta que se tenha conhecimento, porém, e 

paradoxalmente, por muitos daqueles que hoje, em novas roupagens 

carnais, compõe o imenso quão complexo séquito de seguidores da 

causa Cristã.  

   No ontem, derramavam jóias de esperança e sabedoria entre os 

súditos fiéis e submissos de grandes potentados patriarcais que, por 

sua vez, se utilizavam de suas provisões de grãos e preciosos vinhos 

para atirarem na face de seus súditos as suas “verdades pessoais” 

que, em realidade, só interessavam a eles mesmos, aliás, verdades 

estas providenciadas pelas línguas ferinas de seu submisso clã de 

matemáticos, alquimistas, literatos, pitonisas, curandeiros e outros 

vassalos da cultura religiosa da época.  

   E assim, continua a vagar a imensa maioria do contingente de 

“salvadores da pátria”, a se imiscuírem, numa verdadeira procissão 

de “cegos a conduzirem outros cegos”, talvez, por séculos a nossa 

frente, da advertência evangélica do “Buscai primeiro o Reino de 

Deus em vosso coração. E o mais, Lhe será ofertado por acréscimo de 
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misericórdia e compaixão, pelo Altíssimo”. Anotando, por nossa vez, 

que a divina mensagem do Sublime Crucificado deverá ser sempre a 

causa primeira de nossos estudos, dos nossos interesses e das 

nossas realizações mais intimas. 

   Agora, nos perguntariam os companheiros sinceros e interessados 

na promoção do amor puro, entre as criaturas da Terra:  

   - “Como seria possível esses irmãos, grandes pensadores religiosos 

do passado, terem caído tanto, de uma encarnação para outra se, na 

sua maioria, eram possuidores do mais respeitoso acervo de 

informações e vivencia nas grandes questões do Espírito humano”?! 

   Responderíamos a todos, com toda a simplicidade do nosso 

coração: O orgulho e a vaidade. Eis a chaga responsável pela triste 

colheita de amargura, a fadar o Homem terreno aos calabouços da 

tortura mental após a morte do corpo perecível. 

   E só teremos um antídoto para o mau moral. A completa entrega 

de nossas intenções e desejos aos projetos de cristianização de 

nossas almas, pela Caridade. Aquela caridade simples e bem sentida 

que se traduz em amor, que se personifica num pedaço de pão, num 

prato de comida, de uma moeda entregue em boa hora e, ainda, 

naquele gesto generoso e fraterno quando abraçamos alguém em 

profundo sofrimento, que angustiado pelas suas dores imensas 

sequer tem forças para nos agradecer a oferta de bondade, o ato de 

Caridade. 

   Procuremos, meus amigos espíritas, movimentar as nossas 

energias não apenas no aperto de mãos, entre conhecidos e 

companheiros. Apesar da faixa nobre por qual venham a transitar tais 

manifestações do caráter de cada um de vocês, será ainda muito 

pouco diante do que poderemos realizar prazerosamente, pelas 

formosas perolas do “donativo”, santificadas pela virtude do amor-

desprendimento, a carrear por entre os corações dos nossos irmãos 

desprovidos, mesmo, do necessário, o terno sentimento da alegria e 

novamente a da esperança, por terem eles encontrado diante de si 

um anjo do Céu, a lhes sanar não somente as chagas lhes trazida 

pelo fel do abandono, como também aquelas acarretadas pelas 

terríveis tormentas da fome.  

   O momento é de muita reflexão. 
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   Adentrando agora, numa questão levantada por um de nossos 

proeminentes correligionários do Espaço, poderemos juntos 

especular, mesmo que superficialmente, a respeito do que fora-nos 

exposto por um dos autores espirituais do presente trabalho quando, 

pelas características numéricas e matemáticas, fora apresentada aqui 

a data referente ao ano de 2012, como uma “obra” praticamente, ou 

mesmo parcialmente, impregnada pelo fatalismo do destino, isto em 

relação ao desfecho havido entre os nossos queridos mensageiros e 

irmãos Francisca e Vivaldo, na presente reencarnação.  

   A verdade é que esta data fora estipulada pelos Patrocinadores 

Divinos, para que o companheiro Vivaldo desse início às suas 

atividades mediúnicas no campo da literatura espírita, com a 

recepção das obras pela psicografia. Quando, Francisca, ao seu lado, 

se colocaria na condição de esposa carinhosa e dedicada, amiga e 

mãe. E Joane, assumiria mais tarde o seu quinhão de 

responsabilidades na esfera da caridade espírita. O que infelizmente, 

só aconteceu em parte. 

   Muito embora, os princípios básicos da Engenharia Multidimensional 

para a genética de seus corpos fisiológicos, tanto quanto a da 

fisiologia do perispírito, tenham sido respeitados, quase que 

integralmente, pelas multifacetárias disciplinas da Ciência Espiritual 

na movimentação das forças vibrantes da Natureza Material, a 

possibilitarem outras formas de atuação no, ainda incompreensível 

para os encarnados, Esquema Matemático de Equações Universais, 

não poderíamos afirmar categoricamente, sob pena de termos de 

levantar agora algo do “inimaginável” para os seres terrenos a cerca 

de uma matéria imensamente equacional, quão profundamente 

enraizada na Mecânica Divina, de que “tudo aconteceu como deveria 

ter acontecido, ou mesmo ter sido antecipado anteriormente, pelos 

Poderes Espirituais da Criação”. 

   Pelos cálculos aqui apresentados, fica explicito de forma patente 

que o Espírito vive integralmente numa corrente precisa de “causa e 

efeito”, no entanto, seguramente subordinado à Sabedoria do 

Criador Supremo, que já conhece por antecipação cada passo como 

cada suspiro que venhamos a dar, tanto no hoje como no futuro 

infinito, sem que com isso estejamos aferrados inexoravelmente a 

uma fatalidade. Pelo menos, por enquanto, sem que tomemos parte 

“consciente” do que nos cabe realizar, segundo a Verdade Suprema 

da Vida Eterna. Neste “aparente” esquema paradoxal, vamos 

encontrar a Vontade de Deus exposta pelas cadeias impressionantes 
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de “acontecimentos” e “fatos” que, apesar de estarem sendo 

movimentados naquele instante pelos epicentros causais, os Espíritos 

encarnados quanto desencarnados, todo o “esquema” passado-

futuro-presente já está, ou já esteve, ou ainda, estará, 

impregnado do Éter Cósmico, a proporcionar-lhes não só vitalidade 

hiper-dimensional, quanto  hiperatividade em seu arcabouço 

mitológico, a lhe fazer revelar, como numa chapa de raios-X,  a 

própria intimidade, em explosões de partículas “psi” com suas 

correspondentes nos raios gama, beta, alfa e, numa extensa escala 

vibracional, com emissões de raio centauro oriundo, ou tendo sua 

nascente, no nosso sistema solar.  

   Como vemos, tais informações, que temos diante dos nossos 

próprios olhos lacrimejantes, pela magia insuperável da Perfeita 

Criação do Universo, trata-se de um convite amigo dos Agentes 

Espirituais da Vida Mais Alta aos queridos e sérios investigadores da 

Ciência da Terra, para que, juntos, possamos construir uma nova 

mentalidade entre as criaturas humanas sediadas no Planeta e 

àquelas viventes nas dimensões do Invisível quando, pela observação 

e vivencia incondicional do Evangelho de Jesus, estaremos aptos a 

caminhar para “frente e cada vez mais para o Alto”, exatamente 

segundo a recomendação do Apóstolo da Gentilidade, Paulo de Tarso. 

   Obviamente, traçamos aqui apenas um singelo conceito hiper-

nuclear para as condições de vida, matematicamente condicionadas 

aos seres humanos do orbe terreno, entre eles, mesmo, aqueles 

indivíduos condicionados a uma existência mais moral que material. 

Formulando votos para que os irmãos do planeta material busquem 

uma conexão, mesmo que pálida, nestes nossos rápidos 

apontamentos, uma “centelha”, que seja, das impressionantes lições 

a cerca das “viagens interplanetárias”, tal qual nos são apresentadas 

pelas telas intrigantes da ficção-científica. 

   Meditemos nisso. Estudando sempre. 

   Façamos a nossa caminhada para a Eternidade, confiantes de que a 

“Vida Viaja na Luz”. De encarnação em encarnação, haveremos de 

conquistar o elixir sublime da Evolução, seja na Terra ou nas 

Dimensões do Espírito Imortal. 

   O mais sublime Espírito que passou pelo solo do Planeta, fora 

exatamente àquele que se revelou o mais humilde, o mais zeloso e o 

mais misericordioso, Jesus de Nazaré. Sendo assim, viemos 
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assegurar, em nome dos Amigos Superiores, que nesta empreitada 

de novas surpresas sobre as “Vidas Sucessivas”, marcadas 

especialmente pelas excelentes realizações do querido São Luis IX de 

França, Margarida de Provença e Margarida de França, 

encontraremos muitas oportunidades de aprendizado pelo 

entendimento da cultura científica e pelo amor, e ainda pelo 

sentimento puro e terno, quando logo mais todos nós estaremos 

aptos, um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde, a deixar na 

memória imperecível do Éter Divino, as nossas valiosas conquistas 

que, para qualquer um, deverá se converter em verdadeiro tesouro 

da Memória Espiritual, em imagens reais que haverão de impregnar 

todo o concerto da Vida Imortal, pelas suas próprias irradiações de 

beleza e encantamento, ainda nos lecionando pelas correntes do 

pensamento arejado, a “preciosa lição” de que somos todos Viajantes 

da Eternidade. 

   E somente para encerramos, com chave de ouro, o que nos chama 

mais a atenção, vindo em auxílio à André Luiz, em sua conceituação 

carinhosa de “A Caravana Real” em relação ao presente trabalho e o 

de fazer ressaltar aos olhos deslumbrados dos nossos amigos Vivaldo 

Filho, Maria Francisca e Joane Amorim é, exatamente, o efeito das 

revelações ora apresentadas, como se estivessem todas elas 

ligadas por um único fio de luz divina, a proporcionar-nos 

clareza e precisão, primeiramente, diante dos estudos das 

personalidades das três almas em questão, depois teremos os 

característicos meramente matemáticos e de precisão, quando 

podemos testemunhar, quase que estarrecidos, os impressionantes 

cálculos efetuados em torno de datas e acontecimentos históricos, em 

relação a eles mesmos, em  encarnações distintas, ora apresentadas 

por nossa equipe Espiritual e, mais a seguir, o resultado todo moral 

do Evangelho do Cristo na intimidade das próprias páginas 

mediúnicas recebidas pelo companheiro querido que, mesmo no 

desconforto de ter que traçar a própria biografia espiritual, de 

uma de algumas de suas anteriores reencarnações, verteu do Mais 

Além as informações que ora nos deleitam e nos atestam, pela 

capacidade profunda de podermos dizer, na mais perfeita certeza: 

“SOMOS FILHOS DO ‘PAI’ QUE ESTÁ NOS CÉUS”. 

   Podemos assegurar, por nossa vez, que este trabalho, levado à 

efeito pela operosidade de muitos queridos Instrutores Espirituais, 

verdadeiramente comprometidos com a cristianização dos corações 

humanos, nos traz uma grande Verdade, um grande Mistério e uma 
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grande Surpresa, a nos revelar no futuro promissor da Humanidade, 

naturalmente após já ter acertado “as suas contas” com os divinos 

cofres da Contabilidade Superior, questões de transcendência que lhe 

afeta diretamente a intimidade psicológica, como seres da criação 

fadados a perfeição. 

   Recordando das palavras luminosas do Cristo, em I Coríntios: 

14.20, "Irmãos, não sejais crianças no entendimento, mas sede 

crianças na malícia e adultos no entendimento", podemos 

compreender melhor a substância moral, quão profunda, do 

pensamento esclarecido do querido benfeitor Emmanuel, na obra 

“Fonte Viva” (Chico Xavier/FEB), capítulo 121, Busquemos a luz, 

facultando-nos compreender de que os recursos da sabedoria, do 

amor, da inteligência e da cultura, são recursos que o Pai nos envia 

para que possamos, conscientemente, realizar a obra de construção 

da paz e do entendimento entre as criaturas humanas, pelas 

claridades sublimes do Alto. 

   Por este motivo, apesar de não ter sido o centro de nossas 

atenções, mas que se forem devidamente observados pelos 

estudiosos dos processos reencarnacionistas, estes, ao consultarem 

os arquivos emocionais tanto quanto temperamentais de cada uma 

de nossas três personalidades em estudo, atores principais deste 

curioso Teatro da Vida Real, do passado-presente, chegarão à 

conclusão surpreendente de que suas personalidades passadas e 

presentes batem umas com as outras com impressionante exatidão, 

quando encontraremos também vestígios significativos das 

nuanças e acontecimentos de ordem pessoal, que dizem 

respeito, muito amiúde, ao setor da convivência intima entre uns e 

outros em diferentes estágios reencarnatórios, quase a delinear-

nos um entrosamento milimétrico, e encadeado, no 

conjunto das experiências de cunho eminentemente 

social e familiar (o que somente eles, seus familiares e amigos 

mais íntimos poderão testemunhar, por conta de uma convivência 

muito próxima!), isto mesmo tendo as três figuras de nossa 

narrativa educativo-emocional já terem passado por várias 

experiências na esfera da carne.  

   Outro detalhe bastante interessante para a observação, sempre 

curiosa, do estudioso atento, haja vista ser material de reflexão 

importante para as diversas disciplinas da Psicologia, da Analise e, 

mesmo, da Psiquiatria, quando poderemos verificar algo da 



      Livro # 6: “SÃO LUIS IX – Vol. 1” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho  
 

 
288 

Ed. e-book: 
2015 

manifestação da nossa mente com nuanças que variam de 

encarnação para encarnação, no entanto, sem que isto venha a lhe 

descaracterizar os “valores mais íntimos” da própria natureza 

humana, já enraizada em seu psiquismo (ou antes, almas, ou 

personalidades, segundo o entendimento do eminente cientista Prof. 

Dr. Hernani G. Andrade), como se estivéssemos 

rigorosamente vislumbrando as mesmas pessoas, porém 

em períodos diferentes da história. Obviamente não 

desconsiderando aqui o conceito já universalizado, pelo menos entre 

os espiritualistas apométras, das Personalidades Múltiplas. Neste 

último caso, quando o indivíduo passa a revelar diversificadas 

nuanças psicológicas, comportamentais e temperamentais em uma 

mesma experiência reencarnatória. Naturalmente, que não levamos 

aqui em consideração os casos clássicos de “obsessão”, quando aí se 

encontram variantes especificas da esfera das Leis de Causa e Efeito, 

ou Ação e Reação. 

   Como afirmou André Luiz, um pouco mais acima, nos 

surpreendendo a todos pela sua verve um tanto “audaciosa”, dizemos 

por nossa vez, a precisão do quadro apresentado é 

inquestionável. Principalmente, se levarmos em consideração o 

sincronismo absoluto de datas e ocorrências históricas, numa 

perfeição estarrecedora, quão desconcertante, principalmente 

em atenção àquelas mentes sempre tão pressurosas em distorcer e 

negar, corromper e aviltar os serviços invejáveis e construtivos dos 

que, seguramente, vem desinteressadamente colocar a sua 

contribuição humilde no grande esforço de Espiritualizar a 

Humanidade inteira da Terra, mesmo que ao preço de muitas 

lágrimas e ingentes serviços intercessórios na área sacrossanta da 

Educação, da Cultura e, principalmente, da Moral Cristã. 

   Fiquemos todos com a paz do senhor, na alegria sempre 

contagiante de estarmos entre amigos queridos que, ao se 

manifestarem em solo terráqueo, nada mais esperam e nada mais 

desejam que a felicidade integral de todos, sob as auspiciosas e 

acolhedoras paisagens do verdadeiro amor pelo Cristo de Deus. Não 

nos esquecendo jamais de que o nosso compromisso, junto à causa 

do Consolador Prometido, se faz cada vez mais necessária a frente da 

luta e do serviço que haveremos de empreender pela sua divulgação. 

   O trabalho dos Benfeitores aqui apresentado, é humilde.  

   Mas é extensivo a todos. 
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Vivaldo P. S. Filho (médium) 

Salvador/BA, 21 de outubro de 2013 

   Nota do médium: Esta foi, em realidade, a primeira mensagem 

psicográfica que recebemos do Espírito do Codificador do Espiritismo, Allan 

Kardec, e que nos deixou extremamente emocionado e orgulhoso, não 

necessariamente, e sob qualquer circunstância, em razão de nossa pessoa, 

que consideramos absolutamente sem méritos e sem qualquer valor pessoal 

diante da grandeza do esforço dessas Entidades, em atravessar os fluidos 

densos das regiões materiais, na intenção sempre generosa de nos declinar, 

pela Mediunidade com o Senhor, algumas das singelas orquídeas dos seus 

mais puros sentimentos, para a nossa compreensão, instrução e assimilação 

das poderosas luzes que nos são derramadas pelas páginas psicografadas 

não somente por mim mesmo, como por várias outras ferramentas 

mediúnicas à serviço do Cristo, no Brasil ou em qualquer outra parte do 

mundo. A emoção fora enorme, pela caridade de sua atenção e pela ternura 

de sua amizade.  

   Muito embora, estarmos já mais ou menos acostumados em receber de 

forma ostensiva a visita de Entidades Superiores, com vistas ao serviço da 

psicografia mediúnica, isto desde março de 2012, ao percebermos que 

iríamos receber a contribuição amorosa do querido Mestre de Lyon, ficamos 

tão emocionado que, quase infantilmente, solicitei a ele e aos demais Guias 

que me assistem na caridade da “paciência”, já que para me controlar do 

nervosismo da hora, tive que “tomar um certo fôlego”, me retirando para 

fora de minha residência e, debaixo de uma frondosa arvore próxima, 

respirar o ar puro da tarde para que eu pudesse, ai sim, refeito, dar início 

ao serviço de recepção do pensamento do querido Guia e Chefe do 

Espiritismo Evangélico. 

   Curiosamente, não sei se os que tiverem possibilidade de ler esta 

mensagem, pelo menos nos próximos 22 anos, prazo dado pela 

Espiritualidade Maior para a publicidade deste trabalho, caso eu não venha 

a desencarnar antes, ou por qualquer outra contigencia de última hora, 

poderão até observar uma “certa mudança” na linguagem do insigne 

Mensageiro, ou ainda, certa diferença entre uma determinada parte do 

início do texto e outra mais para o final. É que o nosso Allan Kardec, 

inusitadamente, a certa altura da mensagem, passou a grafar as linhas de 

luz do seu texto na condição de Francisco Cândido Xavier. Isso mesmo, de 

uma hora para outra, sem que eu pudesse perceber o ato da 

transfiguração, ele, Kardec, se apresentou à minha clarividência mediúnica 

envergando a roupagem físico-astral, ou perispiritual, do Chico. Para mim, 

particularmente, fora uma preciosa oportunidade em ter as duas 

Personalidades Espirituais psicografando por meu intermédio, numa só 

“tacada”, de uma só vez. 
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   É muito interessante, como a cada dia que passa, venho me tornando 

mais médium, ou como costumava dizer o nosso querido Chico, quando 

ainda encarnado, para seus amigos mais próximos: “Estou tendo um 

acréscimo de mediunidade”! Isso, temos notado a olhos nus, principalmente 

quando nos encontramos na companhia de pessoas que se afinam 

emocionalmente comigo ou com o meu trabalho mediúnico.  

 

Chico Xavier em transe mediúnico 

   E, ainda para a nossa sempre perplexa curiosidade, a cerca das 

construtivas quão impressionantes Revelações da Vida Superior, pudemos 

observar em determinado momento quando o querido Espírito Chico Xavier 

psicografava mediunicamente, estando ele em uma determinada região do 

Espaço, que não pude identificar, e eu em meu próprio lar, então no 

ambiente terrestre e completamente desperto (sem qualquer tipo de 

“transe” espiritual, mais ostensivo). O vimos, mesmo estando ele em 

trabalho mediúnico ativo, se comunicar conosco, passando a nos lecionar 

instruções espirituais por rápidos exemplos de “transfigurações 

perispirituais”, ou seja, nos mostrando visualmente como, em realidade, 

cada um dos Espíritos desencarnados a sua frente, naquele instante, lhe 

identificava a roupagem físico-astral, ou ainda, a sua aparência física do 

Plano Espiritual. Isto, porém, como nos deixou claro, segundo a sua própria 

“intenção” e capacidade mental.  
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   Tal ocorrência, se nos apresentou algo semelhante ao que nos fora 

lecionado por André Luiz, na obra magnífica “No Mundo Maior”, em seu 

capítulo 9, Mediunidade (Chico Xavier/FEB). Além do que, mesmo durante 

este seu especifico e precioso trabalho de assistência às famílias de 

desencarnados, em outras dimensões espirituais que não a do solo da 

Terra, pela sua mediunidade psicográfica luminosa em amor ao Mestre, fora 

possível nos transmitir, tal qual fora projetada por sua mente vigorosa, a 

mensagem acima, por uma junção das Personalidades de Allan 

Kardec/Francisco Cândido Xavier, com a característica particular de 

estarmos ambos, eu e ele, em dimensões distintas, tanto em relação ao 

“espaço” quanto ao “tempo”. 

   Notemos que o nosso Chico (Kardec) nos proporcionou exatamente para 

final do trabalho de recepção, da presente obra mediúnica, que poderíamos 

classificar de o “Milagre da Transfiguração”, lembrando a passagem 

Evangélica, quando o próprio Senhor, ao transformar a água em vinho, não 

deixou de trazer, aos médiuns do futuro, a mensagem da responsabilidade 

perante as coisas santas, advertindo-nos quanto à conveniência do 

fenômeno mediúnico somente em ocasiões de relevância moral e para 

efeito de estudo sério. 

http://1.bp.blogspot.com/-SuyJzcyIjBE/U1ZC3-vuGKI/AAAAAAAACCE/cri4aQc867g/s1600/no+mundo+maior5.jpg
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   E vejamos que os “sinais” do Mundo Espiritual, não pararam apenas nas 

biografias, relacionadas unicamente a minha Família Espiritual, já que na 

excelente obra biográfica “100 Anos de Chico Xavier – Fenômeno Humano e 

Mediúnico” (Editora LEEPP, 2010), produzida pelo pesquisador, orador e 

médium Dr. Carlos A. Baccelli, vamos encontrar logo na sua introdução uma 

carta dirigida ao próprio Baccelli e à sua esposa Márcia, escrita por 

Francisco Cândido Xavier, com data de Uberaba, em 5/07/1984, que me 

trás particularmente excelentes indícios dos preciosos “Sinais” de DEUS. 

   Logo aí teremos, na data acima, num cálculo rápido: 12 (soma de 5 + 7) 

+ 07 + 10 (soma de 1 + 9) + 12 (soma de 8 + 4). Se os amigos leitores 

prestaram bem a atenção no presente trabalho, não terão dificuldades em 

encontrar não somente o dia (10) e o mês (07) de meu aniversário, tanto 

quanto o ano exato (12) do início de nossas atividades na psicografia, 

propriamente dita. 

   Mais à frente teremos a data do início das atividades mediúnicas de Chico 

Xavier: 8/07/1927. Quando então teremos novamente: 

- 8: que é duas vezes o número 4 (dia do Aniversário de Francisca, e mês 

do nascimento de Chico e Joane, minha filhinha). 

- 07: o mês (julho) de meu aniversário na atual encarnação. 

- 19: Que seria o mesmo que 1 + 9 = 10 (o dia do meu aniversário e o 

mês de nascimento de Allan Kardec quanto o mês de nascimento de 

Francisca). 

- 27: Que seria o mesmo que duas vezes o número 10 e uma vez o número 

7 (10/07, o dia e o mês do meu nascimento). Que poderia também ser o 

número 9 (2 + 7), que seria o mês de setembro, quando em 2012 

finalizamos a obra “MENSAGENS DE ALÉM TÚMULO”, em homenagem ao 

“VOLTEI”, de Irmão Jacob/Chico Xavier, FEB). 
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   Carta esta, que nos trás, particularmente, importantes informações de 

cunho doutrinário e pessoal, em referência a nossa missão mediúnica, 

veladas naturalmente pelas palavras/sinais do nosso querido Chico/Kardec. 

   Ah! Já íamos deixar passar batido, uma informação que acreditamos seja 

de excelente valor para os apontamentos aqui apresentados pelos nossos 

queridos Benfeitores Espirituais...  

   Vejamos que a primeira obra mediúnica de nossa lavra, que ainda se 

encontra inédita (só Deus o sabe por quê?!...), foi produzida num período 

de 17 anos, entre pesquisas e observações clarividentes, clariaudiêntes, 

psicométricas, etc... Entre os anos de 1996 e 2013, entre as produções 

mediúnicas propriamente ditas, as produções do prefácio e posfácio e, por 

último, uma pequena nota de rodapé que adicionamos após a 

desencarnação do querido companheiro Elias Barbosa, lembrando também 

que em 2013 comemoramos os 17 anos do início de nossa eclosão 

mediúnica. Este livro, pela gentileza extrema de dois dos mais valorosos 

companheiros da Doutrina Espírita, Dr. Carlos A. Baccelli e Dr. Elias Barbosa 

(ambos foram amigos pessoais de Chico Xavier por longos anos, e 

residentes em Uberaba, Minas Gerais), recebeu no ano de 2009 o prefácio 

do Espírito Dr. Odilon Fernandes, psicografado pelo Baccelli. E em 2011, 

alguns meses antes de sua desencarnação, o Dr. Elias Barbosa não somente 

realizou a Revisão Doutrinária da primeira obra de nossa lavra mediúnica, 

“MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS” – Relatos de um Médium 

Espírita, como também nos enviou uma carta eletrônica (e-mail) que, por 

minha vez, aproveitei-a como posfácio, de maneira não somente a valorizar 

o trabalho dos Bons Espíritos por nosso intermédio, como em lhe 

homenagear a caridade, postumamente. Isso já em 2011.  

   E se fizermos uma rápida conta, entre o ano de 2009 e o ano de 2011, 

teremos exatamente o resultado de dois (2) anos. E o número 2, é 

exatamente o dia do nascimento de Francisco Cândido Xavier. Isto, numa 

situação que não tivemos, por nossa vez, qualquer premeditação ou 

participação pessoal, já que tudo ocorreu sem que nenhum dos 

companheiros tivesse se ligado, “conscientemente”, a tais detalhes de 

natureza toda metafísica. 

   Mas continuemos com as nossas anotações matemáticas, apesar de que 

para as mentalidades um tanto preguiçosas, poderemos parecer 

cansativos... 

   Chico Xavier, como sabemos, nasceu no ano de 1910, do século XX. 

Vejamos que muito curioso:  

- 19: seria 1 + 9 = 10. Novamente o dia do meu aniversário. 

- 10: seria tanto o dia do meu aniversário, quanto o exato dia (do mês 07 

do ano de 1927) em que o Espírito de Santa Isabel de Aragão “se 
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apresentou para ele, convocando-o, em nome do Cristo, a repartir 

os pães com os pobres, nossos irmãos”. (Extrato da obra “ISABEL – A 

mulher que reinou com o coração”, por Maria José Cunha, Editora Vinha de 

Luz, 2012). 

 

   E ainda: Entre o ano de 1910 (ano nascimento de Chico Xavier) e 1964 

(ano de meu nascimento), teremos 54 anos. E como 54, numa soma rápida 

poderiam ser o mesmo que 9 (5 + 4), teremos novamente o exato mês de 

setembro, quando os Espíritos Amigos, sob a direção da benfeitora 

Veneranda (Santa Isabel de Aragão) finalizaram por meu intermédio, o livro 

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, a primeira obra de minha lavra 

psicográfica (propriamente dita), em HOMENAGEM AO EXCELENTE: 

“VOLTEI”, do Espírito Irmão Jacob, psicografado pelo Chico Xavier (Editora 

da Federação Espírita Brasileira). Lembrando-nos, entretanto, de que à 

época, em 2012, nada ainda sabíamos a cerca de tais ocorrências 

reencarnatórias a nosso respeito. A não ser, por um sinal, ou aviso, da 

querida Veneranda de que no mês de outubro (10) de 2013, 

“ganharíamos um lindo presente”. Promessa esta, formalizada por ela 

mesma ainda no mês de janeiro (1) de 2013. 

   Sinceramente, depois de todas estas apresentações, se algum 

companheiro desavisado vier a se levantar contra tais estudos espíritas, 

pediremos perdão por antecipação, mas o tomaremos como um acinte a 

própria inteligência humana e a sua capacidade de raciocinar, por si 

mesma, quando a própria História haverá de colocá-lo na conta dos 

ridículos e dos desprevenidos da razão. 
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   Combatamos a ignorância, fomentando a paz da consciência pelo estudo 

e pelo capricho apurado do sentimento. Nada obstante, tenhamos que, em 

um ou outro momento, nos levantar com um pouco mais de energia e com 

um pouco mais de vigor, na intenção sempre salutar de prevenir, socorrer e 

alertar. 

   E assim encerramos os nossos modestos apontamentos mediúnicos, pela 

graça de Deus e a Assistência sempre, e cada vez mais preciosa, dos 

Missionários da Luz. Ainda que estejamos desprovidos da excelência 

cultural e pessoal de um Harrison Ford, cada um de nós haverá de se 

transfigurar na personagem de “Indiana Jones”, como em “No Reino da 

Caveira de Cristal”, para que com o destemor necessário venhamos, mesmo 

que atrevidamente, quebrar as correntes férreas da insegurança e, mesmo, 

do preconceito científico e, ainda da malfadada ortodoxia religiosa, na 

intenção sempre valorosa de construir uma vida melhor pela liberdade de 

pensar, de agir e viver, porém sempre voltados para o bem da Humanidade 

da Terra, estejamos no corpo físico ou fora dele, nossa mãe sempre 

generosa, mas nem sempre acolhedora. 

   Mas, observemos: “Somos filhos do Grande Reino... Representado por 

todos os Universos espalhados pela Eternidade Infinita. A Casa de Nosso Pai 

que está nos Céus”.  

   Deus o conceda, a Allan Kardec/Chico Xavier, o mais profundo de nosso 

carinho e a nossa mais profunda veneração, nascida do Amor em Nosso 

Senhor Jesus Cristo. 

   Muita paz. 
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E A Vida Continua... 

 

A Reencarnação Programada da 

Família Real de França segue no 

próximo volume # 2. 

 

 

_________________ 

Pedimos encarecidamente o perdão do leitor amigo por qualquer 

falha de nivelamento das páginas ou de gramática, mas como eu não 

tenho especialização e nem mesmo grandes conhecimentos de 

editoração eletrônica quanto de língua portuguesa fico, aqui, devendo 

qualquer falha de nossa parte, rogando de todos os irmãos 

compreensão e tolerância pelas minhas limitações, deixando a cada 

um o nosso próprio coração no conteúdo da obra original:                                  

“São Luis IX” (EM 3 VOLUMES). 

Vivaldo P. S. Filho                                                                

(Salvador/BA, 15 de outubro de 2019)                        

_________________ 

- 1ª. versão: 03/03/2015 (backups originais preservados & guardados). 
- Revisão visual & ampliação: 09-15/10/2019 (arquivo disponível no nosso Site Espírita). 
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A COLEÇÃO COMPLETA DA OBRA MEDIÚNICA DE                     

VIVALDO P. S. FILHO – POR ESPÍRITOS DIVERSOS! 

  

________________ 

   OS MAIS DE CEM (100) LIVROS MEDIÚNICOS (INÉDITOS), 

PSICOGRAFADOS PELO MÉDIUM VIVALDO P. S. FILHO, SE 

ENCONTRAM DISPONÍVEIS (INTEIRAMENTE "GRÁTIS") PARA 

TODOS OS COMPANHEIROS ESPÍRITAS, ESTUDANTES E 

PESQUISADORES SOBRE ESPIRITUALISMO, ESPIRITISMO E 

ESPIRITUALIDADE, E DEMAIS INTERESSADOS!!! 

   Quem desejar receber acessar ou baixar os "arquivos" (em formato 

PDF) dos livros mediúnicos de Vivaldo P. S. Filho, sem qualquer 

despesa financeira por parte do interessado, basta acessar a 

nossa Home Page:  

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

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

 

ISTO MESMO: COMPLETAMENTE GRÁTIS! 

http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus
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AJUDA! E (Com Certeza) o Céu te Ajudará 

 
Segregado no mundo, o homem chora e geme. 

E os Partidários da alegria e da felicidade com Jesus Cristo, os Espíritos 

da Luz, vertem do Mais Alto o cântico perfeito de Amor e Instrução 

mediante a sagrada atribuição da Mediunidade, na intenção de um dia, 

não muito distante, ouvirem das Alturas as vozes harmônicas dos Bem-

Aventurados da Terra, que souberam converter as suas dúvidas e 

vacilações em ofertas generosas de bondade para todos. 

A luta continua. E a Reencarnação é a porta de nossa salvação! 

Martin Luther King Jr (Espírito)                                                        

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                             

(Salvador/BA, 07 de fevereiro de 2015, às 13hs00min)  
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MENSAGENS ESPÍRITAS 

 

Numa série de comoventes e inspiradoras Mensagens 

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

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

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

consolam, esclarecem e animam os corações humanos, 

sempre desejosos que se encontram de transmitir aos 

companheiros encarnados na Terra: mais Amor e mais 

Carinho, mais Educação e mais Orientação, com palavras 

carregadas não somente de grandes verdades, mas, acima 

de tudo, de muita Esperança no futuro, para todos aqueles 

que 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: www.facebook.com/vivaldo.psfilho                                  

“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 Francisco Cândido Xavier. 

São Luis IX – O Apóstolo Espiritual da Codificação Espírita – Vol. 1 
By André Luiz, Hernani G. Andrade & Canuto de Abreu 

(Salvador/BA – 1ª. versão: 03/2015) 

Revista: 09-15/10/2019. 


