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______________________ 

Durante as reencarnações caminhamos sob a proteção do Todo-

Misericórdia, por meio dos seus Agentes Invisíveis, lutando pela 

nossa vitória no amor e na paz, para que esqueçamos das maldades 

que praticamos ontem, agindo sempre no bem hoje, rumo ao Infinito.                                                                                                   

– J. Herculano Pires (Espírito).                              

______________________ 
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______________________  

    As imagens e os pequenos extratos apresentados em nossos trabalhos 

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

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

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

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

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

financeiro. 

 

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

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

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

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

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

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

______________________  

 

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

“Tendo olhos, não vedes; tendo ouvidos, 

não ouvis; e não vos lembrais.” 

 

- Jesus                   

(“O Novo Testamento” Marcos 8:18,                          

O FERMENTO DOS FARISEUS E DE HERODES,              

pág. 198, do original em grego,                              

por Haroldo Dutra Dias, 1ª. edição, CEI, 2010).                                                      

______________ 
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Relatos de um Médium Espírita 

Estudem os fatos impressionantes da                           

Mediunidade de Vivaldo P. S. Filho                             

sob a ótica de:  

Allan Kardec & Francisco C. Xavier 

       

No Livro # 1 (166 pág.):  

“Mediunidade em Dois Mundos”                                                 
pelos Espíritos Elizabeth d´Espérance,                              

Francisco Cândido Xavier & Adolfo B. Menezes 

 

________________ 
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________________ 

 

Estudem também a Matemática Divina                    

pela mediunidade de                                      

Vivaldo P. S. Filho, sob a ótica de:                               

Allan Kardec & Francisco C. Xavier 

   

No Livro # 65  (124 pág.)                                                               
(Lançado em nosso Site Espírita em 05 de janeiro de 2018)  

Além dos 10 VOLUMES originais: “Decodificando a Codificação”, 

que demonstram universalmente a veracidades dos Sinais & 

Códigos Secretos de Deus do Espiritismo, pela “Revista 

Espírita” (1858-1869), de Allan Kardec, temos o: 

“Revisitando a Decodificação”                                                 
pelo Espírito André Luiz & Espíritos Amigos.  

 

________________ 



         Livro # 94: “No Esplendor do Amor – Vol. 5” – Esp. Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
6 

Ed. e-book: 
2019  

______****______ 

O Presidente Espiritual da                                                     

“Sociedade Espírita de Paris”,                    

ao tempo da Codificação Espírita com 

Allan Kardec, no século XIX.  

 

Uma das encarnações passadas do médium             

baiano Vivaldo P. S. Filho. 

__ São Luis IX (9)__                                         

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

______****______ 
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A Mediunidade à Serviço de Deus! 

                                                                                                                                                                                                     

Por mais que a nossa vontade esteja gritando para 

que façamos algo que possa enriquecer a vida mental 

humana, na condição de Espíritos libertos não 

podemos desconsiderar a capacidade que tem o 

Amor de nos enriquecer a vida mais do que a 

Instrução, por esta razão Léon Denis tem se 

colocado de prontidão para que, num momento mais 

adequado, ele, que vive permanentemente conectado 

ao Coração do Cristo, venha nos oferecer os (futuros) 

Livros # 95 & 96: “A RIGOR TUDO É 

MEDIUNIDADE – VOL. 2 & 3”, acertando o nosso 

desejo de aprender pela profunda necessidade que 

temos de amarmo-nos uns aos outros!                                                                                

- Neio Lúcio (Espírito)                                 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                   
(Salvador/BA, 31 de janeiro de 2019) 

By A Falange da Verdade 



         Livro # 94: “No Esplendor do Amor – Vol. 5” – Esp. Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
8 

Ed. e-book: 
2019  

   Nota do médium: Pelo que deu para sentir daí, 

segundo Neio nos explica, o Espírito da Verdade 

prefere que toquemos primeiramente o coração dos 

seres da Terra e deixando para mais tarde os 

ensinamentos que nos esclareçam, mesmo que de 

relance, sobre a parte cientifica de nossa Doutrina, ou 

seja, exatamente o que André Luiz, por Chico Xavier, já 

nos disse, mais ou menos nestes termos: Se tivermos 

que escolher entre o Evangelho e a Mediunidade, 

que fiquemos com a primeira opção. 

   

   A minha alegria, por mais que tudo o que os Espíritos 

Amigos tem nos oferecido em forma de conhecimentos 

técnicos acerca do Mundo Espiritual, com informações 

que naturalmente nos tocam o cérebro sempre ávido 

por clareza e lucidez, é a de verificar que a cada dia o 

nosso atento leitor, que graças a vontade de Deus já se 

espalha por mais de vinte (20) países, acima de tudo 

tem ficado assíduo ao nosso modestíssimo trabalho 
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psicográfico, principalmente, por estar sendo tocado 

pelas mensagens de amor, paz, alegria e otimismo dos 

Espíritos de Luz, sempre apresentadas com o vivo 

toque da verdade, que por sua vez nos deixa perplexos 

pela dureza de como nós, seres reencarnados e em 

transito temporário pela Terra, ainda lidamos uns em 

relação aos outros, verdade esta que nos alerta para a 

urgente necessidade de nos tolerarmos, nos 

compreendermos e de amarmo-nos uns aos outros 

como o Senhor nos amou. 

   Esta é uma decisão que cabe quase que 

exclusivamente a nós mesmos, porque as intuições 

oriundas Vida Maior não cessam de nos chegar, pois 

como sabemos por André Luiz, por meio de Chico 

Xavier: “Afora tu mesmo, ninguém te decide o 

destino.”  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Livro # 94: “No Esplendor do Amor – Vol. 5” – Esp. Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
10 

Ed. e-book: 
2019  

A Mediunidade à Serviço de Deus, lançando, 

pela Concordância dos Números, uma nova 

luz sobre as Ocorrências Ocultas da                                  

Vida Planetária! 

      

TEMOS AGORA TAMBÉM OS VOLUMES # 4 & 5.                                                             

Como podem ver, corações da Terra, estamos 

finalmente complementando os quatro (4) 

excelentes volumes anteriores, já prontos e já 

entregues, acrescentando a esta Coleção sob os 

cuidados de Veneranda este VOLUME CINCO (5), 

que acreditamos que também fará a sua parte no 

enriquecimento das evidencias e provas numéricas 

e matemáticas, literárias e editoriais que nos 

asseguram a atual VOLTA de Espírito São Luis de 

França, que no seu conjunto formam um 

esplendoroso estudo sobre as Vidas Sucessivas de 

um único Espírito, que por sua vez, pela sua própria 

mediunidade, intermédia do Mais Alto para o Plano 
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Material os elementos-chaves que lhe dão a 

cobertura cientifica dentro da Obra Incomparável 

(embora inacabada!) da Terceira Revelação, 

evidentemente que se destacando daí, de todo o 

nosso esforço doutrinário, a Mensagem Gloriosa e 

Sempre Atual do Evangelho do Cristo Amado... 

         

ESTES FORAM OS VOLUMES # 1, 2 & 3.                                                             

Somente temos o que agradecer a estes 

Mensageiros da Paz e da Bondade, os Autores 

Espirituais da Coleção, e demais Colaboradores do 

Astral, por tão luminosos presentes, os Livros # 90, 

91, 92, 93 & 94, que como tem sido demonstrado 

refletem o pensamento meridiano de Allan Kardec 

no que diz respeito ao Amor e a Instrução, dando-

nos segurança e viva felicidade pelo fato de 

encontrarmos ai a baliza perfeita que clareia e 

regula todo o Edifício Educativo do Universo Infinito.  

Neio Lúcio (Espírito)                                                   

(Salvador/BA, 01 de fevereiro de 2019)                                                                 

* * * By A Falange da Verdade * * * 
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   Nota do médium: Estamos aqui, eu e os meus 

Benfeitores e Amigos Espirituais, nos aproveitando do 

tempo que nos tem sido possível para dar continuidade 

a esta laboriosa tarefa de investigar e dar mais algum 

desenvolvimento ao que eles tem sabiamente 

denominado como a Decodificação do Espiritismo, 

embora da minha insignificante parte nada mais eu 

tenho feito senão dar bastante trabalho aos que me 

dirigem de Mais Alto pelo fato de, enquanto na condição 

de médium reencarnado, sermos quais engenheiros 

sem diploma já certificado pela Universidade do Mundo 

Maior, pois somente estaremos realmente participando 

da tarefa Educativa com Jesus ao esposarmos o seu 

Evangelho de maneira viva e ativa, construindo ou 

ajudando a construir um verdadeiro educandário de luz 

para todos a partir de nós mesmos, por enquanto 

somando-nos aos que na Terra, e no Mais Além, já 

conseguem realizar alguma pequenina coisa em 

beneficio da Caridade para todos, e dentro desse 

contexto vamos prosseguimento aqui e ali, da maneira 

que nos é possível,  tamanha a grande deficiência 

moral que trago em meu pobre espírito, na recepção 

destes nossos livros (e-books) mediúnicos, com a 

necessária lembrança de que esta nova serie: “NO 

ESPLENDOR DO AMOR”, se encerra aqui, com a 

entrega de CINCO (5) VOLUMES, cada um tendo o 

seu próprio Autor Espiritual, que foram antecipados e 

entrou no lugar dos volumes 2 & 3 do: “A Rigor Tudo 

é Mediunidade”. 

   A minha participação, quanto a de qualquer outro 

medianeiro que se proponha a servir na elucidação dos 

grandes mistérios do Universo, quanto no de si mesmo, 

é antes de tudo secundária, pois seria uma grande 
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tolice de minha parte acreditar que o Mundo Maior 

necessitasse da minha participação numa obra tão 

sublime sem que de alguma maneira não tivessem 

uma segunda opção em termos de colaboração, visto 

que nem mesmo Allan Kardec deixou de ser alertado 

pelos Espíritos Superiores que caso ele falhasse outro 

viria em seu lugar para dar cumprimento aos desígnios 

do Senhor, pelo simples fato de que ninguém é 

insubstituível, a não ser o próprio Criador! 

 

Mediunidade: Uma Parceria de Luz                                

Entre os Dois Mundos. 
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   Vale também recordar ao leitor amigo que na minha 

condição de modestíssimo médium reencarnado, ora 

atuando pelos Espíritos Superiores e ora atuando por 

mim mesmo, em trabalhos mistos de MEDIUNIDADE 

& ANIMISMO, somente tenho em mim o desejo de 

fazer a vontade de Nosso Senhor, me entregando feliz 

e contente aos serviços de divulgação do Espiritismo 

junto à Falange da Verdade, para que de alguma 

maneira, por menor que seja, entregar ao Plano 

Material algo da Vida Espiritual, fatos surpreendentes e 

maravilhosos que tenho observado no decorrer destes 

últimos 23 anos de serviço espírita, quando da eclosão 

de minhas forças psíquicas, evidentemente que tudo 

isso juntos me dá uma enorme felicidade ao coração, 

pois, se somos felizes por atuar de maneira voluntária à 

tarefa da Mediunidade, que fique claro que nada disso 

seria possível se o amor do Cristo não estivesse nos 

tocando o fundo da alma. 

 

   Eu bem sei que alguns, até por falta de conhecimento 

doutrinário, acreditem que eu esteja pesando demais a 



         Livro # 94: “No Esplendor do Amor – Vol. 5” – Esp. Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
15 

Ed. e-book: 
2019  

tinta sobre a minha própria participação doutrinária, 

entretanto o que acabei de salientar trata-se de 

assunto muito bem decidido e que caberá a qualquer 

um verificar entre as páginas produzidas pelo 

Codificador, sem contar que desde o livro original: 

“São Luis IX – O Apostolo da Codificação Espírita”, já 

me foi revelado que a nossa particular missão terrena 

já estaria finalizada com a divulgação do mesmo, 

mesmo que de maneira virtual, e com isso chegamos à 

lúcida conclusão que mesmo que eu não tivesse feito 

esses um pouco mais de 90 livros (e-books) 

certamente outro ou outros viriam tomar o meu lugar 

na execução desta tarefa tão agradável ao meu 

coração... 

   O que está em cena aqui é a Lei da Reencarnação, 

e as naturais conseqüências morais que decorrem de 

sua existência. 

   Este trabalho que antes de tudo pertence ao Espírito 

da Verdade precisa continuar e irá continuar, pela 

bondade de Deus. 
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 “A reunião já se avizinhava de seu fim, quando surgiu o espírito Scheilla 

materializado, que fez breve preleção e anunciou que iria distribuir cravos 

frescos aos assistentes: cravos vermelhos para os homens e cravos 

brancos para as mulheres.”  

(Rafael A. Ranieri: “Materializações Luminosas”, 8ª. edição, pela 

Editora LAKE, agosto de 2003).     
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A Hora é Esta  

Como fazermos para acertar os ponteiros da vida 

terrena aos que são utilizados na Vida Maior pelas 
Sábias Entidades que nos dirigem a existência?!... sem 

que isso possa nos complicar o animo por causa de 

alguma falha em nossa personalidade, temerosos que 

possamos ficar acreditando-nos demasiadamente 

incapazes de sermos tão atentos e primorosos quanto 

eles mesmos o são em relação ao que afirmou o Senhor 

sobre a necessidade de todos se elevarem 

espiritualmente, pois que o Cristo entregou para o 

mundo a responsabilidade da Vida Com Deus, que nos 

liberta da ignorância e do atraso por meio de ações 

aparentemente difíceis, mas que se formos notar bem 

elas nada mais fazem do que nos entregar o Reino da 
Paz e da Justiça pela nossa própria boa vontade de 

recebê-lo ao coração.                                                                    

Espírito Scheilla                              
Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                                  

(Salvador/BA, 06 de fevereiro de 2019) 
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   Nota do médium: Nada mais controvertido do que a 

idéia que paira sobre a mente dos encarnados no decorrer 
dos séculos após a vinda de Jesus ao solo planetário no que 
diz respeito a nossa necessidade de perfazer rápido ou 
vagarosamente a nossa travessia entre a vida obscura que 
a maioria de nós tem levado e a existência luminosa que 
nos recomenda e nos induz o Evangelho de Cristo, 
quando o que nos aflige é exatamente esse marasmo moral 
que parece nos deter a marcha, esquecidos que estamos de 
que se não tomarmos pé da situação desde hoje a nossa 
vida somente tende a piorar, não somente a nossa vida, 

mas a de todos, porque vivemos numa estação existencial 
onde o mal parece se alastrar de maneira epidêmica e em 
maior intensidade do que o próprio bem que venhamos a 
produzir em dado momento, não necessariamente por 
causa do bem em si mesmo, claro, que sempre nos conecta 
com as forças amorosas da Criação, mas por estamos 
transitando por um Planeta ainda bastante atrasado e que 
fisicamente, pela sua materialidade e/ou materialismo, 
impede que as atitudes benéficas, que são sempre tocadas 
por muita sensibilidade, se movimentem e se espalhem 
com a desenvoltura necessárias, antes disso, quando 

encontram entrincheirados diante de si uma corrente 
imensa de criaturas encarnadas e desencarnadas prontas 
para darem e fazerem de tudo contra a propagação do 
bem, tão necessário à humanização e a espiritualização dos 
povos e das nações do nosso lindo orbe planetário. 

_________________ 

“Bem-aventurados os que têm fome e sede de 

justiça, porque eles serão fartos.” 

 “Bíblia Sagrada”, Tradução Brasileira, Mateus 5:6, pág. 

916, Sociedade Bíblica do Brasil, copyright 2010, 2013.  

_________________ 

   Uma vez estando devidamente capacitados pela gloriosa 
mensagem de paz e justiça que traz o Evangelho, não 
podemos nos atrever a ajuizar diferentemente do que Jesus 
nos concede acerca da nossa evolução, evidentemente 
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porque o nosso cérebro estará inteiramente associado ao 

coração, sem que possamos dar aquela desculpinha de 
sempre, ou de quase sempre, de estarmos somente 
iniciando a nossa caminhada evolutiva, débeis, quando em 
verdade precisamos nos conscientizar desde já, ou de já 
termos nos conscientizado a muito tempo, de que somos 
Espíritos muito antigos, demovendo-nos daquela condição 
psicológica de acharmos que somos criancinhas 
necessitando a todo o instante do colo de uma babá que 
possa nos alimentar e nos deter as peraltices a cada chance 
que temos de fazer alguma traquinagem, pois o que 

realmente estamos necessitando é do machado firme e 
pesado da própria vida, que haverá de nos ensinar pela dor 
e pelo sacrifício, cortando-nos os ímpetos de perversidade, 
o que não estamos querendo aprender pelo amor que Jesus 
nos ensinou e continua a nos ensinar...  

   A reencarnação está intimamente associada à Lei de 
Justiça, cravando em nossa mente e em nosso coração um 
destino que poderá vir a ser feliz ou trágico segundo 
tenhamos vivido ou não pelo bem de todos, 
indistintamente, tratando-nos uns aos outros como 

verdadeiros irmãos, e filhos de Deus.   
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No Esplendor 

do Amor V 

Com Espíritos Amigos 

 

Veneranda                                            

Uma Vida Passada de Maria,                                                          

A Santa Mãe de Jesus 

& Vivaldo P. S. Filho                                              

    

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

“Se não tivesse caridade, tudo isso de nada me 

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

o Espiritismo, capítulo XV, FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO). 
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As imagens, quanto os pequenos extratos, apresentadas neste 
trabalho espiritual:                                                                             

“No Esplendor do Amor – Vol. 5”, foram capturadas 

em fontes diversas da Internet e em obras da literatura espiritualista. 

Por isso, rogamos aos detentores de seus direitos autorais levarem 
em consideração que todo o nosso esforço aqui é, unicamente, de 

utilidade pública, por força da Caridade, por conta do sentimento de 

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

qualquer lucro financeiro. 
 

1a edição:  2019 by Vivaldo P. S. Filho 

   Este livro, que tem a Autoria Espiritual da grande 

Ministra Veneranda & Espíritos Amigos, vem 

complementar as obras anteriores de nossa lavra 
mediúnica que fazem referência à atual Missão do 

Espírito São Luis de França (já reencarnado no 

Brasil), que, à época da Codificação Espírita, foi o 

Presidente Espiritual da “Sociedade Espírita de 

Paris”, orientando de mais perto os sagrados serviços 

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

162 ANOS DO ESPIRITISMO                           

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

 

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

Espíritos em 1857. 

   Como diria Emmanuel (por Chico Xavier): “O 

trabalho precisa continuar”... E dentro desse ritmo 

continuado de serviço empolgante e trabalho 

renovador, os nossos Benfeitores da Vida Maior dão 

continuidade à obra deles mesmos, que não pode ter 

solução de continuidade!... 
    
 

 Quem desejar reproduzir partes de meus livros 

mediúnicos, poderão o fazer sem impedimento 

algum, apenas solicitamos a generosidade de citar a 

nossa específica obra como a fonte de consulta. 
 

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



         Livro # 94: “No Esplendor do Amor – Vol. 5” – Esp. Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
23 

Ed. e-book: 
2019  

 

 

    Nota do médium: Rogamos aos nossos amigos 
leitores que queiram nos perdoar a grande deficiência 
cultural, pois apesar de darmos o maior cuidado às revisões 
de texto em nossos livros (E-books) mediúnicos, é natural 
que ocorra alguma falha, principalmente em decorrência de 
meu pessoal e limitado conhecimento de gramática, apesar 
de sempre procurar fazer o melhor de minhas forças. 
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Estudem o Livro # 4: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS”. 

 
    
   Os nossos Amigos Espirituais, por mais que sejam zelosos 

e atentos conosco, não substituem a cooperação dos 
especialistas encarnados da língua portuguesa, que, 
infelizmente, não encontramos ainda para a realização de 
uma revisão considerável de nossa humilde e modesta  
obra psicográfica. 
______________ 
 
   Sempre que possível vamos nós mesmos relendo os 
nossos livros, e, dentro de nossas possibilidades muito 
humildes, vamos procurando corrigir os erros neles e em 
outras (futuras) obras, com isso tentando dar aos nossos 

queridos leitores o máximo de agradabilidade em suas 
leituras, retribuindo em nosso máximo todo o carinho que 
temos recebido por meio de singelas manifestações de 
apreço e respeito ao nosso serviço mediúnico...  
 

   Uma das coisas que mais me agrada é ver a alegria por 
parte dos nossos amigos espalhados pelo Brasil, que, por 
meio da Internet, sempre estão nos ofertando o 
próprio coração com palavras de incentivo, quando, de 
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minha insignificante parte, peço que me mantenham em 

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

 
                                               

   Meus irmãos! Esta é uma regra que deve ser 

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

Mediunidade (Sempre) Gratuita, pois não há como 

compreender, e nem tão pouco aceitar, que uma pessoa 

que se diga em labor mediúnico, seja qual for a sua 
especialidade, venha a aceitar dinheiro ou bens para si 
mesmo, sob qualquer alegação, como se as coisas 
sagradas do Mais Alto estivessem à disposição das criaturas 
simplórias da Terra quando se diz respeito à nossa tarefa 
junto aos Seres Celestiais. 
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“É provável que muito em breve vocês lerão trabalhos meus 

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

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

 

– Neio Lúcio 
 

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

_____________________ 

 

O Médico-Amigo de Chico Xavier! 

  

Prezado amigo Vivaldo, 

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

que estão trabalhando nas Universidades. Dentre muitas delas 

como, por exemplo, a USP; na de Juiz de Fora e a de Minas 

Gerais, existem grupos estudando a Espiritualidade À LUZ DA 

MEDICINA...  

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

levantarão contra o seu livro por nele existirem obras 

polêmicas, que alguns irmãos “ainda não devidamente 

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

– ELIAS BARBOSA 

(Comentário antes de sua desencarnação prematura,                                                     

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

Extrato da obra “MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS”, por Vivaldo P. S. Filho. 
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A NOVA CIÊNCIA DA “NUMEROLOGIA ESPÍRITA” 

APREGOA NÃO APENAS A OBSERVAÇÃO FRIA E 

PURA DOS NÚMEROS E DOS CÁLCULOS NA 

DECIFRAÇÃO DOS “SINAIS” E “CÓDIGOS” 

SECRETOS DE DEUS: INSERIDOS NA BÍBLIA 

SAGRADA E NA LITERATURA ESPÍRITA DE ALLAN 

KARDEC E FRANCISCO C. XAVIER, 

PARTICULARMENTE, MAS UMA RACIONALIDADE 

TODA ESPIRITUAL, QUE ENVOLVE SENSIBILIDADE 

E SENTIMENTO, MORAL E ÉTICA, RELIGIÃO E 

RELIGIOSIDADE, QUE SÃO AS FERRAMENTAS 

IDEAIS PARA QUE POSSAMOS AFERIR A 

AUTENTICIDADE DOS FENÔMENOS DA 

“REENCARNAÇÃO PROGRAMADA & MÚLTIPLA”, 

PELOS PROCESSOS NATURAIS DA LÓGICA E DA 

SABEDORIA, DO CONHECIMENTO E DA EDUCAÇÃO, 

SEMPRE FRUTOS DE UMA MENTALIDADE SADIA, DE 

UM CORAÇÃO PURO, E DE UMA ALMA CARIDOSA.  

     

A Equipe da Verdade 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 24 de julho de 2015) 
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“Dá-se o mesmo com a questão que nos 

ocupa, cujas diversas partes foram tratadas 

separadamente, depois coligidas num corpo 

metódico, quando puderam ser reunidos 

materiais suficientes. Esta parte da ciência 

espírita mostra desde já que não é uma 

concepção sistemática individual, de um 

homem ou de um Espírito, mas produto de 

múltiplas observações, que tiram sua 

autoridade da concordância existente 

entre elas.” 

  

– Allan Kardec 

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

1866, Introdução ao estudo dos fluidos espirituais, 

parte I, 1ª. edição, FEB, 2004). O destaque no texto 

de Kardec é nosso. 
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Mais uma “Pequena” Nota Especial do 

Médium Vivaldo Filho 

 

Vivaldo Filho concedendo uma entrevista à conceituada jornalista 

Carla Araújo em um dos épicos Especiais de Televisão co-

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

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

   O Espírito Allan Kardec, que é o nosso mais 

graduado Benfeitor Espiritual (embora ele tenha preferência 

de se apresentar à nossa visão mediúnica como Chico 

Xavier, às vezes, e segundo as circunstancias psíquicas 

que envolvem o comunicado, ou seja, a depender da 

natureza mental e emocional do diálogo, e mesmo 

doutrinária, faz questão de se fazer perceber com a 

personalidade marcante do grande Codificador do 

Espiritismo, o que naturalmente nos deixa completamente 

envolvido pela emoção e pela sensibilidade de sua 

presença, sempre segura, sóbria e sábia, embora muito 



         Livro # 94: “No Esplendor do Amor – Vol. 5” – Esp. Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
30 

Ed. e-book: 
2019  

simples, e muito amável!), nos orienta que o caráter de 

“novo”, aqui apresentado pela Nova Ciência da 

“Numerologia Espírita”, apenas se constitui de 

um “simbólico” apêndice, um detalhe mesmo, devotado ao 

sentido de expressar uma vestimenta nova, ou antes, uma 

roupagem atual, e específica, da conhecidíssima 

“Numerologia”, reconhecendo, ele, o caráter muito 

particular, quanto muito valoroso, dessa Ciência dos 

Números, que, acreditamos, tanto eu mesmo, como os 

meus amorosos Amigos Espirituais, ser um belo veículo de 

averiguação das, ainda, Desconhecidas e Grandes 

Verdades da Criação, dentro de suas disciplinas 

particulares e especializadas. 

 

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

Especial do Médium 

   

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

e atuantes Benfeitores Espirituais, embora ele tenha 

preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica como o 

celebre Dr. Carlos Chagas, às vezes, e segundo as 

circunstancias psíquicas que envolvem o comunicado, ou seja, 

a natureza mental e emocional do diálogo, e mesmo 

doutrinária, faz questão de se fazer perceber com a 

personalidade do grande filósofo grego Pitágoras, o Pai da 

Numerologia, COM A INTENÇÃO DE NOS ILUSTRAR 

ACERCA DAS INÚMERAS POSSIBILIDADES DO PSIQUÍSMO 

HUMANO-ESPIRITUAL, DANDO-NOS A CERTEZA DE QUE 

OS NOSSOS ESPÍRITOS, ESTEJAMOS ENCARNADO OU 

DESENCARNADO, EM DETERMINADAS CIRCUNSTÂNCIAS 

E SITUAÇÕES, POSITIVAMENTE, PODEM ACESSAR O SEU 

PASSADO PRÓXIMO OU MESMO MUITO REMOTO, MESMO 

QUE ESTE PASSADO REMONTE AOS MILÊNIOS DO 

TEMPO E DO ESPAÇO SOBRE A FAÇE DA TERRA OU DO 

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

mesmo que temporária seja essa maldade, também tem como 

acessar as suas, ou as “nossas” INÚMERAS memórias 

pregressas, quando, neste caso, procuram devassar 

determinados conhecimentos arquivados e mantidos de 

maneira quase mecânica em determinadas regiões do nosso 

corpo caloso, que tenhamos assimilado no tramite natural de 

nossa evolução intelectual, levando em consideração que 

determinadas fraquezas morais e emocionais que 

aparentemente já foram esquecidas por nós, também sejam de 

seus interesses, imediatos ou não, E REAFIRMA-NOS QUE O 

CARATER DE  “NOVO”, agora apresentado pela Nova 

Ciência da “Numerologia Espírita”, segue 

apenas o ritmo mais que natural da Evolução do 

Conhecimento, que está sempre sujeito a novas interpretações 

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

sem que haja a absoluta necessidade de lhe reformular os 

conceitos básicos. 

 

   Neste nosso caso, apenas apresentamos uma roupagem 

atual, num competente corpo de Doutrina Decifratória, da 

eficiente “Numerologia de Pitágoras”, reconhecendo, ele, o 

caráter muito particular, quanto muito valoroso, dessa Ciência 

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

do grande Instrutor EMMANUEL, pela psicografia de Chico 

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

140, 141 e, em particular, a de 142, quando responde o 

benfeitor:  

   

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

obra mediúnica: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – A Revelação 

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

vez, apresentamos uma importantíssima opinião do grande 

médium Chico Xavier sobre o tema da Numerologia: 

 

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

Reencarnação Programada, ou seja, aquela seguindo 

princípios de origem Superior, atentem para a importância do 

extrato que retiramos da obra “Chico Xavier: encontros no 

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

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

nos traz uma verdadeira pérola de Emmanuel (por Chico 

Xavier) para uma melhor compreensão de nossos 

apontamentos à luz da Espiritualidade, que ora nos assiste e 

transmitem-nos as informações acima, lembrando ainda que 

o extrato a seguir foi encontrado dias após a elaboração do 

texto acima. Vejamos: P – Pessoalmente, e por experiência 

própria, acredito na influência dos números na vida das 

pessoas, ou da comunidade. A Bíblia contém citação 

freqüente de certos números, por exemplo: a criação do 

mundo em 7 dias, o sonho de José com as 7 vacas magras e 

7 gordas, o perdão deve ser dado setenta vezes sete, o 

Apocalipse cita o número 7 dezessete vezes, etc. Até que 

ponto se pode crer na presença dos números em nossas 

vidas? R – A numerologia deve trazer em si um mundo vasto 

de significações, que demanda estudos adequados com a 

supervisão de especialistas do assunto. Não disponho de 

elementos para confirmar ou negar as assertivas das 

autoridades que se manifestam nessa área de investigações 

espiritualistas. Guardo, porém, a convicção de que, em nosso 

renascimento já trazemos, por inspiração dos Benfeitores 

Espirituais que nos assistem, a influência dos números de 

que estejamos necessitados para que a vida nos conceda o 

melhor que sejamos dignos de receber. E isso acontecerá, até 
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que possamos conquistar a numerologia como ciência para o 

domínio de nossos conhecimentos. (...). 

Nota do médium: Os grifos são meus. 

 

 

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

confirmação da verdade.” 

– Santo Agostinho (354–430 d.C.) 

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

 

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

A nossa sincera homenagem à minha preciosa mãezinha:                                                                

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

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

  
                  1973                        Século XXI 

 

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

   A semelhança facial entre a rainha Branca de Castela e Maria 

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

Em nome dos meus Benfeitores Espirituais dedico esta obra à 

minha querida mãezinha Maria Isaura C. Cabral.  

– Vivaldo P. S. Filho 

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

“Numerologia Espírita” 

       

   A “Numerologia Espírita” nada mais é que 

o desenvolvimento natural do Espiritismo, pois não se dá ao 

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

sentido da metodologia, ou da mecânica, que se utiliza para 

fazer luzir do Céu as claridades dos “SINAIS” SAGRADOS DE 

DEUS, invariavelmente, inseridos em todo o ecossistema de vida 

planetária, dos encarnados e dos desencarnados, bastando-nos 

apenas que lhes devassemos a intimidade da maneira 

matematicamente correta, que é através da própria obra 

Espírita, de Allan Kardec e Francisco Cândido Xavier, muito 

especialmente, pela própria natureza dos seus 

inquestionáveis méritos mediúnicos, quanto científicos, 

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

     

     Ela não para diante da Ciência humana, não se limita a esta. 
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   Pelo contrário, ela avança e dá subsídios para que os seres 

encarnados no mundo possam se balizar da melhor maneira 

possível diante das inumeráveis incógnitas do Mundo Oculto e do 

Plano Material, também. 

 

   Não temos dúvidas de que todo o nosso labor mediúnico, 

pelo médium Vivaldo, haverá de dar bons frutos dentro e 

fora do nosso meio doutrinário, pois se consideramos o 

Espiritismo uma Doutrina eminentemente Evangélica, não 

podemos nos esquecer de que Allan Kardec a conduziu 

também de maneira cientificamente racional e lógica.  
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Dr. Inácio Ferreira 
 

   Nota do Médium: O empolgante texto acima foi pinçado 

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

com a devida adaptação para este livro de Veneranda Com 

Espíritos Amigos. 
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Reencarnação no Brasil: 
 

   
 

São Luis IX/Vivaldo P. S. Filho, sob a coordenação da Falange da 
Verdade, apresenta uma nova maneira de como ver a:  

Reencarnação e a Mediunidade                          
pela “Numerologia Espírita” 
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____ ____  

 

Vivaldo P. S. Filho (Salvador, Bahia, 10 de julho de 1964 — é um médium 
espírita com 22 anos de tarefas na Seara de Jesus, e com 91 livros (e-books) 

já publicados (virtualmente) e inteiramente “grátis”, sempre na lembrança 
evangélica do: “DAÍ DE GRAÇA O QUE DE GRAÇA RECEBESTES”, 
realizando o seu esforço psíquico de maneira independente, sem sentir 

necessidade de estar filiado a instituições doutrinárias formalizadas, ou não. 

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

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

_________________ 

   C. M. S. P. Parabéns, meu irmão! Que Nossa Senhora 

Aparecida cuide de você!  

(Facebook: 26/01/2019). 

_________________ 

   Que assim seja, querida irmã C.! Lhe desejo o 

mesmo, para que a sua vida seja um lindo jardim 

de flores luminosas em termos de paz e alegria!!!  

   Jesus sempre!! 

_________________ 

    V. R. Parabéns... Que lindo... 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007119948317
https://www.facebook.com/vani.rezende.12
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_________________ 

   Muito obrigado, querida V.! Espero em Deus que 

a sua vida seja também em "lindas" ações no bem 

de todos, sem distinção de crença, de credo, de 

raça, de condição social, de nacionalidade, enfim, 

que todos possam participar do banquete de luz que 

há de se expandir do seu coração amigo e sempre 

fraternal!  

   Muita luz, viu? 

 

_________________ 

 

   M. C. Vivaldo P. S. Filho mais uma vez obrigada por esse livro 

que trouxe alimento para o meu coração e espírito na esperança de 

um mundo melhor, e que Deus nos abençoe sempre e a todas as 

pessoas que estão aclamado por Ele neste momento de desespero 

por conta dos últimos acontecimentos... 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005382528810
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005382528810
https://www.facebook.com/vivaldo.psfilho?hc_location=ufi
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   Agradeço o carinho, e que Jesus continue te abençoando sempre 

para continuar com sua missão aqui na terra. 

   Gratidão à Espiritualidade Maior.  

   Abraço carinhoso! 

_________________ 

   Querida M.! Que a sua nova manifestação de 

acarinho e afeto, respeito e consideração seja 

imediatamente transferida para aquelas irmãs e 

irmãos que, em Brumadinho, Minas Gerais, 

perderam as suas reencarnações de maneira tão 

desastrosa, quando sabemos que ai entra a fauna e 

a flora de todo aquele habitat, sem contar a dor, 

hoje, da perda e pela saudade dos que sentem por 

terem visto os seus amigos e familiares seguirem 

para o Plano Material por força de quem sabe até de 

uma imprevidência humana...  

   Mas isto é outra coisa, um outro problema a ser 

resolvido, que certamente as nossas competentes 

autoridades haverão de solucionar para dar uma 

resposta jurídica a uma ação, talvez, toda moral!...  

   Fica aqui a nossa estima a você, que tem sido 

uma grande incentivadora do nosso modesto serviço 

mediúnico nos últimos tempos... Enfim, que Jesus 

nos conceda a sua paz para que sigamos a frente 

sentindo em cada acontecimento do Mundo Material 

a mão misericordiosa de Deus, que sabe o melhor 

para cada um de nós, a qualquer momento...  
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   Não é verdade? 

_________________ 

   M. P. É isso ai amigo, quem esta com Jesus não recua e nem 

cansa. 

_________________ 

   Muito obrigado, querida M.! Certa vez, segundo 

um de seus queridos amigos, Chico Xavier falou 

assim: "Eu ando me arrastando, mas me 

arrastando para frente." Então, busquemos 

tomar essas grandes e inesquecíveis Almas como 

exemplos de vida para nós mesmos, porque a vida 

humana, por enquanto, é uma grande escola onde 

somente aprendemos a ser solidários a partir dos 

nossos próprios sofrimentos, aprendendo com a dor 

em nós que somente seremos felizes quando 

desejarmos (e providenciarmos!) para os outros a 

paz e a alegria que queremos para a nossa vida e 

para a dos entes mais próximos e queridos!...  

   Solidariedade, Fraternidade e Caridade...  

https://www.facebook.com/bomfim.pinheiro
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   Não é mesmo, minha querida amiga? 

_________________ 

   E dessa maneira, vamos tentando responder a 

altura dessa consideração que nos tem sido 

ofertada pela bondade do leitor amigo e amiga, 

cada um e cada uma de vocês que nos dá a alegria 

infinita de sermos reconhecidos como um humilde 

servidor da causa de Jesus, dos mais singelos!  

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

Sob a Inspiração de André Luiz 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 26-29 de janeiro de 2019) 
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   Nota do médium: Como temos dito desde o começo 

dessa nova série de livros (e-books): EM CINCO (5) 

VOLUMES, estamos apenas retribuindo o carinho que 

temos recebido do leitor que já se dedica ao estudo e à 

reflexão de nossa obra mediúnica, visto que aqui 

estamos participando algumas das mensagens que 

tenho recebido em nosso Perfil & Página do Facebook, 

antes de tudo destacando o respeito que já dedicam, 

sim, ao Espiritismo e à figura magnânima de Jesus, 

pelo modesto serviço psicográfico que temos prestado 

sob a orientação dos Espíritos Amigos que nos guiam e 

nos orientam.  
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____ ____  

 

Vivaldo P. S. Filho (Salvador, Bahia, 10 de julho de 1964 — é um médium 
espírita com 22 anos de tarefas na Seara de Jesus, e com 91 livros (e-books) 

já publicados (virtualmente) e inteiramente “grátis”, sempre na lembrança 
evangélica do: “DAÍ DE GRAÇA O QUE DE GRAÇA RECEBESTES”, 
realizando o seu esforço psíquico de maneira independente, sem sentir 

necessidade de estar filiado a instituições doutrinárias formalizadas, ou não. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Humberto_de_Campos_(Maranh%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1886
http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus/bio
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Apresentação # 2 

_________________ 

   M. R. Parabéns mais uma vez, e que Deus abençoe você pelo 

excelente livro...  Que você continue nos mostrando que devemos 

ser mais esclarecidos, tanto pelo nosso corpo e como também 

pelo nosso espírito, pois você é uma pessoa que esclarece o nosso 

espírito para sermos mais evoluídos.  

   Parabéns, amigo.  

   Deus te abençoe e te proteja. 

_________________ 

   Muito obrigado, querida M.! As suas palavras me 

tocam muito o coração, pois sei que são sinceras...  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006642972547
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   Desejo que você seja muito feliz, que o Senhor 

lhe renove as esperanças a cada dia, na felicidade e 

na esperança com Jesus, pois somente Ele pode 

nos assegurar uma felicidade e uma esperança viva, 

porque sem Ele tudo não passa de pura ilusão 

daqueles que acham a fé num Poder Maior seja 

coisa sem grande importância...  

   Lute pelos seus ideais, querida M., dando a sua 

vida aquele toque de Cristandade que, aliás, o 

mundo inteiro está precisando...  

   

   Enfim, seja qual for o tipo de nossa crença em 

Deus, que nos liguemos a Ele e a todos pelo Amor, 

assim como o Cristo nos recomendou no: "AMAR A 

DEUS SOBRE TODAS AS COISAS E AO TEU 

PRÓXIMO COMO A TI MESMO." (Lucas 10:27). 

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

Sob a Inspiração de André Luiz 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 29 de janeiro de 2019) 
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   Nota do médium: Tanto nestes textos de mais 

acima como nos anteriores, dentro das minhas 

possibilidades gramaticais, temos feito pequeninas 

revisões que sempre é bem vinda para que fique mais 

agradável ao leitor amigo. 

   Na foto de apresentação apareço ao lado de minha 

bela e dedicada mãezinha, Maria Isaura, em nosso lar 

em Salvador/BA. 

   Uma coisa que tem me intrigado bastante é o fato de 

um numero menor de leitor está se interessando em 

acessar o link do nosso Site Espírita que apresenta 

uma espécie de mini biografia espiritual a meu respeito, 

ou antes, comentários sobre a minha mediunidade, 

realizados por dois competentes estudiosos e médiuns 

espíritas, que por sua vez foram grandes e fiéis 

amigos-escudeiros de Francisco C. Xavier, ambos de 

Uberaba/MG, embora, diga-se de passagem, que a 

pessoa que acessar a nossa HOME ESPÍRITA não tem 

como saber o que ai vai encontrar se realmente não 

vier acessar este especifico link: VIVALDO P. S. 

FILHO. 

   A minha surpresa não está exatamente em não 

buscarem primeiramente algo sobre O MÉDIUM (risos), 

mas sim por verificarmos que os nossos leitores, que já 

se espalham por mais de 20 países, segundo dados 

fornecidos pelo nosso provedor de sites gratuitos, mas 

a de estarem lendo e estudando o nosso trabalho 

psicográfico, a rigor, sem maior interesse em saber de 

quem se trata tais serviços mediúnicos, pelo menos 

num primeiro momento, como se vivamente todos 

estivessem seguros pelo conteúdo da nossa obra e 

não somente por mera paixão pelo autor encarnado ou 
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desencarnado (risos... – claro que o meu sorriso, unido 

ao dos meus Benfeitores Espirituais, representa a 

maneira como eles mesmos, os Seres do Além-Túmulo, 

vem se manifestando ou se apresentando por minhas 

faculdades psíquicas, já que desde o comecinho desta 

minha tarefa eles têm feito mais questão de se 

identificarem para mim do que eu mesmo tenho de 

lhes vasculhar a intimidade psicológica, remota ou 

próxima, enfim, parece que entre mim e eles já existe 

uma espécie de acerto antecipado para que as coisas 

devam caminhar mais ou menos por essa maneira, 

quando por mecanismos transcendentais acabo por lhes 

devassar e descobrir a identidade, embora dentro de 

naturais limites impostos por minha evolução mental!), 

o que nos faz recordar Allan Kardec quando afirmou-

nos de que mais importante que a identidade que os 

Espíritos oferecem, ou venham a nos oferecer, é a 

proposta elevada que trazem em caráter científico, 

filosófico e/ou religioso, tratando ai e observando a 

partir daí sobre a evolução moral de quem se 

manifesta, ou se comunica por nosso intermédio ou por 

meio de outros sujeitos. 
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   É bem certo, que não estamos interditados a saber 

mais intimamente sobre os variados Espíritos que se 

comunicam, mesmo em relação a alguns de seus mais 

caros segredos, a exemplo de quem foram no passado 

remoto ou mesmo próximo, ou o que faziam, aliás, eu 

acho isto algo muito interessante para qualquer 

apontamento filosófico acerca das Vidas Sucessivas, 

porém devemos estar primeiramente atentos para a 

mensagem consoladora ou instrutiva que recebemos 

das Entidades desencarnadas, ou então das encarnadas 

em determinados momentos de Desdobramento Astral, 

e num segundo momento para a sua identidade, caso 

ela nos seja realmente declinada.  

_________________ 

“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). 

_________________ 

   Quanto a fato em si de os leitores estarem deixando 

para um segundo momento saberem mais a meu 

próprio respeito, pelo menos em relação às minhas 

humildes tarefas espíritas, ficamos contente por 

verificarmos que o nosso trabalho mediúnico, acima de 

tudo, vem agradando a vocês, corações queridos do 

Brasil e do exterior, por estar afinado com o que existe 
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de mais sagrado dentro do Espiritismo: Jesus, Kardec 

& Chico Xavier... 

 

Chico Xavier em visita ao eminente cientista Prof. Dr. Hernani 

Guimarães Andrade, que foi um ardoroso pesquisador da 

Reencarnação. 

   Especialmente no que diz respeito à Reencarnação 

Programada & “Múltipla”, seja a de São Luis IX ou a 

de outros Espíritos, que creio seja o ponto capital de 

tudo o que os Espíritos Amigos tem nos oferecido desde 

o começo, alinhado a isto os inúmeros e maravilhosos 

fatos transcendentais que tenho podido observar de 

varias maneiras mediúnicas desde que nos iniciamos no 

Espiritismo em 1995, particularmente por esta época, 

porque os fatos espirituais nos acompanham desde o 

meu nascimento, com a conseqüente tarefa que 

abraçamos na Mediunidade com Jesus em começo de 

1996, claro que sem nos esquecermos que antes do 
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cérebro precisamos vivamente de nos ater às coisas do 

coração, então podemos afirmar com tranqüilidade que 

as mensagens de amor, paz, alegria e otimismo que 

temos recepcionado dos Agentes da Vida Maior são o 

oxigênio luminoso desta mesma tarefa.   
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______ O Prefácio de______                                                         

 

 

O Diretor Espiritual da Mediunidade de 

Francisco Cândido Xavier 

1397 - 1471 
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O Prefácio do Mentor         

                                         

   Meus irmãos! 

   Pela bondade de Veneranda, que encampou esta 

tarefa Entre os Dois Mundos, embora executada por 

várias mãos operosas e dedicadas ao Evangelho do 

Senhor, estamos entregando o Livro # 94, que 

também haverá de dizer por si mesmo, porque 

voltamos a apresentar os impressionantes fatos 

da MATEMÁTICA DIVINA por meio de outras 

passagens que ela mesma tomou de “O Novo 

Testamento”, 1ª. edição, do original em grego, 

Haroldo Dutra Dias, CEI, 2010, embora deixando 

bem claro para cada um de nós que o homem da 

Terra, ou do Mais Além, somente será feliz quando 
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tiver aprendido a amar a Deus sobre todas as coisas 

e ao seu próximo como a si mesmo. 

  Da mesma maneira que foi feito nos VOLUMES 1, 

2, 3 & 4, os Espíritos da 9ª. Esfera Espiritual da 

Terra (Arte em geral ou Cultural e Ciência) trazem 

as suas páginas de fé, estudo e reflexão, com a 

intenção de nos verem avançar moralmente. 

 

   Façamos dos nossos momentos sobre o Plano 

Material exemplos de bondade para todos, na 

condição de irmãos universais que somos, para que 

o quanto antes Jesus nos conceda a graça de 

entrarmos em Seu Reino de Luz. 

Emmanuel   

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 19 de fevereiro de 2019) 
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   Nota do médium: Este grande Mentor da Vida 

Superior, atualmente se encontra reencarnado no 

interior do Estado de São Paulo, informação esta dada 

pelo médium Francisco Cândido Xavier quando ainda se 

encontrava reencarnado na Terra. 
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PRIMEIRA PARTE  

As Mensagens de                  

Veneranda  

__________ 
 

   

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha & Chico Xavier, 

surpreende-nos pela riqueza de detalhes fotográficos (desenhados pela querida 

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

Geográfico Espiritual do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde, na sua generalidade, eles residem e 

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

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica obra: “CIDADE NO ALÉM”, 

pelos Espíritos André Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de Heigorina 

Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora IDE, Araras/SP, com 1ª. Edição: 1983). 

   A Cidade Espiritual São Salvador, dos Níveis Superiores da Terra, está 

localizada na 9ª. Esfera, numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, que nasceu e reside atualmente 

na Cidade de São Salvador terrena, no estado da Bahia, Brasil, já que todo o 

projeto de Revelações Espirituais em torno de suas Vidas Sucessivas, e de outras 

tantas pessoas do seu conhecimento, ou não, invariavelmente, por força mesmo da 

natureza totalmente transcendental do projeto inicial, estarem anexados ao número 

nove (9), referente ao mês (9) de setembro do ano de 2012, quando o nosso 

pupilo mediúnico concluiu o livro “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, já debatido 

nas demais obras de sua lavra psicográfica, que foi produzido em homenagem ao livro 

“VOLTEI”, pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB). 

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

André Luiz/Hernani G. Andrade: Atualizado por Santa Brígida da Suécia. 
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Deus deu-me um trono para eu fazer a caridade. Foi esse sentimento que moveu 

a vida de Isabel de Aragão, chamada a rainha santa de Portugal. Nasceu no ano de 

1271 em Saragoça, Espanha, filha de D. Pedro III de Aragão e Constança de 

Hohenstaufen. 

  http://www.mundoespirita.com.br/?materia=isabel-de-aragao-a-rainha-santa   

http://www.mundoespirita.com.br/?materia=isabel-de-aragao-a-rainha-santa
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____Capítulo # 1____ 

 

Filhos do Amor de Deus!   

   Qual de nós poderá romper com esta corrente 

luminosa que nos prende o próprio coração ao altar 

sagrado do Amor de Deus?!... sem que este 

rompimento não venha a causar-nos problemas 

ainda maiores na esfera muito complexa do 

pensamento e da emoção, se bem que romper de 

maneira definitiva com esta realidade, a de que nos 

associamos com a Perfeita Bondade do Universo, é 

algo completamente fora de contexto, impossível de 

se realizar, pois por mais que em determinados 
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momentos ultrajemos esta ligação com o Criador 

nada será capaz de nos romper o elo fundamental 

com Ele, que nos observa cada atitude como se não 

passássemos de criaturinhas débeis e cheias de 

mimos, criações mentais adquiridas e mantidas 

no decorrer de muitas existências na Terra, ou em 

outros mundos mais atrasados, que somente tem 

nos atraído para os abismos de nós mesmos, 

esquecidos que estamos de que a luz sempre, e 

sobre qualquer aspecto, deverá prevalecer sobre 

todas as sombras do universo intimo de cada um de 

nós, sem exceção... Senão hoje, amanhã.     

  

   Disse-nos o Cristo em seu Evangelho de Amor, 

Paz e Alegria: “Amai-vos uns aos outros.” (João 

13:31-35). 

   Com isso, a partir daí, numa equação toda moral 

entre a vida magnanima de Jesus e a nova missão 
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de São Luis IX, podemos deduzir numericamente 

como a missão do Rei Santo de França se adéqua 

perfeitamente à Mensagem Cristã: 

   Se formos tomar da 1ª. edição, CEI, 2010, de “O 

Novo Testamento”, onde encontraremos esta 

preciosa passagem: O NOVO MANDAMENTO, em 

João 13:31-35, vamos verificar que ela cai à 

página # 445, que poderemos deduzir da seguinte 

maneira, tendo como ponto de partida o principio de 

que São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho) trata-se do: 

ESPÍRITO DO AMOR, assim como João Batista 

(Allan Kardec/Francisco C. Xavier) foi e continua 

sendo o: ESPÍRITO DA VERDADE, como tem sido 

motivo de estudo e investigação da parte dos 

Benfeitores Espirituais através dele mesmo: 

_____________ 

- 13 (# do Capítulo) + 445 (# da Página) = 

458...  

   Num primeiro momento: 4 + 5 + 8 = 17: 

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

P. S. Filho (São Luis IX). 

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

_____________ 

- 13 (# do Capítulo) + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 

(# dos versículos) = 178...  

   Num segundo momento, temos o # 17: 
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- 10: O exato dia (10) do nascimento de Vivaldo 

P. S. Filho (São Luis IX). 

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

_____________ 

- 8 (# isolado acima, do # 178) + 445 (# da 

Página) = 453... 

   Num terceiro momento, temos: 

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

São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

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

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

_____________ 

 

Ruth (Mme. D´Espérance) & Boaz (São Luis). 

_____________ 
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   A situação ficou muito bem definida no que diz 

respeito à atual VOLTA e à Cristã Missão de São 

Luis IX, mas podemos realizar mais um pouco para 

que as provas universais se destaquem ainda 

mais, segundo já sabemos do seu compromisso 

junto a sua alma gêmea, Elizabeth d´Espérance 

(a reencarnação futura de Ruth, Ester, Maria de 

Magdalena, Teresa de Ávila, etc...): 

- 13 (# do Capítulo) + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 

(# dos versículos) + 445 (# da Página) = 623. 

   Num quarto momento, temos: 6 + 2 + 3 = 11...  

   

Quando sabemos que foi no: Exato mês (11) de 

novembro que Elizabeth d´Espérance realmente 

nasceu, segundo um estudo que foi feito em nosso 

Livro # 19: “UM NOVO AMANHECER”, à página 108, 

a partir de recentes descobertas sobre a sua real 

identidade de batismo. 
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   A grande paixão, o lirismo do romance entre as 

almas que se buscam no tempo e no espaço da 

existência terrena e na do Mais Além, e o sexo bem 

sentido, vivido e naturalmente valorizado estão, 

também, associados à nova missão de São Luis IX, 

como o autentico Espírito do Amor... 

  

   Dentro desse esquema de decodificação para se 

averiguar a autenticidade de ser ele, São Luis IX, 

O ESPÍRITO DO AMOR, tivemos um grande estudo 

realizado no Livro # 81: “ANDRÉ LUIZ REPONDE 

– VOL. 2”, Uma Perícia no Coração, pelo gracioso 

Espírito Mina "Margery" Crandon, inclusive na nota 

do médium, com base absolutamente doutrinária e 

que poderá servir de consulta para os que 

estiverem nos acompanhando agora.  

_____________ 
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O NOVO MANDAMENTO 

   Um outro aspecto que devemos levar em 

consideração, para que a Decodificação se realize 

de maneira que não haja confusão e nem dúvidas 

na mente de quem nos estuda e observa, é o da 

verificação das palavras-chaves, que sem duvida 

é um reforço a mais dentro desse esquema 

espiritual de Sinais & Códigos Secretos de Deus 

do Espiritismo, que além do que apresentamos 

aqui poderá ser deduzido por outros de maneira 

diferente, já que os elementos-chaves vão se 

adequando a cada nova investigação pelo fato se 

encontrarem harmoniosamente ajustados de 

maneira diversa, para que o encontro deles venha 

a formar uma racional cadeia de acontecimentos 

numéricos & matemáticos, literários & editoriais 

sempre universais, tudo desaguando na mesma 

idéia base da atual VOLTA de São Luis de França 

na Personalidade de Vivaldo P. S. Filho: 

- As Palavras-chaves: ameis, amei, ameis (do 

Capítulo 13, versículo 34), amor (do mesmo 

Capítulo 13, versículo 35). 

Vejamos da seguinte maneira: 

- 13 (# do Capítulo) + 34 + 35 (# dos dois 

versículos onde as palavras-chaves aparecem) + 

4 (# exato de palavras) = 86...  

   Quando, uma vez invertido (98), nos dará o 

enigmático resultado (9 + 8) de # 17: 
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- 10: O exato dia (10) do nascimento de Vivaldo 

P. S. Filho (São Luis IX). 

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

_____________ 

   E se formos nos aproveitar somente dos seguintes 

elementos-chaves, no que dará? 

- 13 (# do Capítulo)... 

Quando: 1 + 3 (do # 13) = 4: 

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

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

- 4 (# de palavras-chaves)... 

Quando: 4 + 4 (# do resultado acima) = 8:  

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

IX (Vivaldo P. S. Filho). 

_____________ 

   “Estendemo-nos um pouco no exemplo dos jogos, 

porque é um dos mais admiráveis e fáceis de verificar, 

pela possibilidade de multiplicar os fatos à vontade, em 

curto espaço de tempo; e como a lei ressalta do 

conjunto dos fatos, foi esta multiplicidade que 

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

ignorassem.” 

Allan Kardec, “Revista Espírita”, Ano XI, No. 7, Julho de 1868, A 

Ciência da Concordância dos Números e a Fatalidade, FEB, 3/2005.  

_____________ 
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   Fica-nos sempre aquela vontade de fazer mais e 

melhor pela consolidação do Espiritismo-Ciência, 

nesta empolgante tarefa de desvendar ao Plano 

Material: OS CÓDIGOS SECRETOS DE DEUS DO 

ESPIRITISMO, que nos favorece com elementos-

chaves da Matemática Divina que foram 

metodicamente ajustados pelos Espíritos do Senhor 

dentro da Obra Literária da Terceira Revelação, 

e que reforçam ainda mais o conceito das nossas 

Vidas Sucessivas, iluminando as mentes e os 

corações da Terra pela verdade que não deve ficar 

encoberta, pelo menos neste caso em particular, 

quando vemos se revelar a grandeza do Poder de 

Deus sobre todas as ações humanas. 

   Mas antes de encerramos com a minha 

apresentação inicial para este Livro # 94, neste 

Capítulo # 1, devemos recordar ao leitor, algo que 

sempre que necessário estamos procurando fazer, 

que somente muito tempo após a produção dos 

quatro (4) Evangelhos, os de Mateus, Marcos, 

Lucas, e João, é que os números dos respectivos 

capítulos & versículos foram adicionados aos 

livros santos por Johannes Gutenberg, que por 

sua vez nada fez conscientemente que pudesse 

tratar deste assunto, o dos Códigos de Deus que 

haveriam de aparecer de maneira quase milagrosa, 

compreendendo que aqui apenas sugerimos ‘o 

milagre’ como uma obra orquestrada palas Mentes 

Divinas do Mais Alto, sempre e sempre operosas, 

oferecendo a partir dai uma corrente imensa e 
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conseqüente de elementos numéricos-chaves em 

conexão exata com elementos literários-chaves 

que somente por força do Mundo Invisível Superior 

poderiam aparecer como vem aparecendo, sempre 

evocando o amor que devemos ter pelo Criador e 

por suas criaturas. 

__________________ 

 

Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg, ou simplesmente Johannes 

Gutenberg (Mainz, c. 1400[1] - Mainz, 3 de fevereiro de 1468) foi 

um inventor, gravador e gráfico do Sacro Império Romano-Germânico. Gutenberg desenvolveu 

um sistema mecânico de tipos móveis que deu início à Revolução da Imprensa, e que é 

amplamente considerado o invento mais importante do segundo milênio. Teve um papel 

fundamental no desenvolvimento da Renascença, Reforma e na Revolução Científica e lançou 

as bases materiais para a moderna economia baseada no conhecimento e a disseminação em 

massa da aprendizagem.  

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

__________________ 

   Cabe aqui a minha sincera estima a todos os que 

vêm nos acompanhado o estudo, e que pela sua 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mainz
https://pt.wikipedia.org/wiki/1400
https://pt.wikipedia.org/wiki/1400
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mainz
https://pt.wikipedia.org/wiki/3_de_fevereiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1468
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inven%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gravura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sacro_Imp%C3%A9rio_Romano-Germ%C3%A2nico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imprensa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inven%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Segundo_mil%C3%A9nio_d.C.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Renascen%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reforma_protestante
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Cient%C3%ADfica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_digital
https://pt.wikipedia.org/wiki/Democratiza%C3%A7%C3%A3o_do_conhecimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Democratiza%C3%A7%C3%A3o_do_conhecimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Johannes_Gutenberg
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bondade haverão de nos acompanhar nas páginas 

seguintes, não apenas no campo intelectual como 

especialmente moral, para que juntos possamos 

não somente aprender algo a mais sobre isto como 

agradecer ao Alto por tão intensa luz, que haverá 

de nos socorrer nos dias difíceis da experiência 

terrena, quando de alguma maneira, seja por meio 

da nossa reencarnação ou pela nossa intercessão na 

condição de Espíritos Amigos, necessitaremos 

dela, deixando-nos às claras com a verdade 

indissolúvel e incontestável de que somos todos 

filhos do Inesgotável Amor de Deus! 

  

Veneranda                                      
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 11-13 de fevereiro de 2019) 
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   Nota do médium: Eu fui tomado por feliz surpresa 

ao verificar que Veneranda voltaria a dar aqui a sua 

bela contribuição pela Decodificação do Espiritismo, 

deixando claro para nós que a Falange da Verdade 

trabalha e atua realmente em regime de equipe, 

cada Espírito de Luz vindo acrescentar alguma coisa ao 

que já fez e ao trabalho dos demais, abstração feita de 

uma ou outra Entidade que prefere realmente ficar 

somente no campo das idéias morais e filosóficas, por 

uma questão de índole. 

  

   Afinal, pelo menos entre os espíritas, quem já não 

conhece ou já ouviu falar de Veneranda, a grande 

mensageira das altas esferas que foi apresentada por 

André Luiz, por Chico Xavier, em seu livro: “Nosso 

Lar” (Editora da FEB), o primeiro de uma Série com 

quatorze (14) volumes que retratam algo da nossa rica 



         Livro # 94: “No Esplendor do Amor – Vol. 5” – Esp. Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
75 

Ed. e-book: 
2019  

e ao mesmo tempo complexa Vida no Mundo Espiritual, 

como uma das Ministras dessa grande Cidade Espiritual 

que, como sabemos, dá título ao primeiro desta mesma 

série?!... 

         

POR PRIMOROSOS ESTUDOS PELA ‘NUMEROLOGIA ESPÍRITA’, E PELA 

MEDIUNIDADE, NOS LIVROS # 87, 88 & 89, CHEGAMOS A CONCLUSÃO 

DE QUE MARIA (MÃE DE JESUS) VOLTOU PELA REENCARNAÇÃO, EM 

OUTRAS OPORTUNIDADES, NESTAS PERSONALIDADES: ISABEL DA 

HUMGRIA, ISABEL DE ARAGÃO, E ISABEL DE PORTUGAL, ALÉM DE 

TER SIDO UMA REENCARNAÇÃO (MATEMATICAMENTE) PROGRAMADA & 

“MULTIPLA” COM A SUA PRIMA ISABEL (MÃE DE JOÃO BATISTA).                                                              

   Como temos apresentado em alguns outros livros, 

Veneranda carrega sobre os seus luminosos ombros a 

responsabilidade de ter sido as Personalidades (Almas) 

passadas de Santa Isabel da Hungria, Santa Isabel de 

Aragão, e Santa Isabel de Portugal, todas aureoladas 

pela Personalidade de Nossa Senhora Mãe Santíssima, 

ela mesma numa Reencarnação “Múltipla” – quando 

um mesmo Espírito reencarna em dois ou mais corpos 

fisiológicos ao mesmo tempo! –, com a sua prima 

Isabel, segundo pudemos reportar mediunicamente em 

alguns de nossos livros (virtuais) mais recentes, e que 

estão à disposição de qualquer leitor interessado, em 

nosso Site Espírita. 
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Deus deu-me um trono para eu fazer a caridade. Foi esse sentimento que moveu 

a vida de Isabel de Aragão, chamada a rainha santa de Portugal. Nasceu no ano de 

1271 em Saragoça, Espanha, filha de D. Pedro III de Aragão e Constança de 

Hohenstaufen. 

  http://www.mundoespirita.com.br/?materia=isabel-de-aragao-a-rainha-santa   

http://www.mundoespirita.com.br/?materia=isabel-de-aragao-a-rainha-santa
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____Capítulo # 2____ 

 

Herdeiros do Universo!   

   Em cada momento de nossa eterna caminhada 

para o Mias Alto, vamos construindo uma nova 

maneira de pensar e agir, de sentir e desejar, 

embora nem sempre de uma maneira muito boa, 

mas indiscutivelmente contribuindo para que a 

Nossa Vida com Deus não se torne uma rotina 

quase insuportável de experimentar, da seguinte 

maneira: 

   - Quem desce hoje, amanhã haverá de subir. 
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   - Quem faz o mal se complica hoje, mas amanhã 

terá inúmeras oportunidades de fazer o bem, onde 

estiver. 

   - Por mais que alguém nutra sentimentos infelizes 

em relação à outra pessoa ou outras pessoas, neste 

exato instante de sua existência, é bem verdade 

que daqui a alguns momentos tudo poderá ser 

diferente, pois que o destino lhe causará a maior 

surpresa quando lhe colocar diante de alguém que 

deseja a todo modo lhe dar o socorro e a ajuda que 

tanto necessita, visto que ela se apequenou diante 

de Deus e lhe observou a lei de Amor e Paz antes 

daqueles que, até então, somente lhe devotavam 

desprezo e inveja. 

   Vejamos, coração terreno, como as coisas da 

Criação se movimentam e estão em constante 

Evolução, quando devemos compreender e encarar 

cada momento de sombra em nós e nos outros uma 

constante oportunidade de fazermos luz, onde 

estejamos ou com quem estejamos, contribuindo 

pela melhoria dos Universos Psicológicos em nós, e 

fora de nós mesmos. 

   Como nos disse Jesus: “Há muitas moradas na 

casa de meu Pai.” (Capítulo III, O Evangelho Segundo 

o Espiritismo). 

Veneranda                                      
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 14 de fevereiro de 2019) 
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   Nota do médium: Particularmente, eu recebo as 

mensagens de Veneranda como uma benção do Céu, 

que não somente toca fundo o meu coração como me 

faz refletir em relação à existência que eu venho 

levando sobre a face da Terra, e neste caso ela me faz 

lembrar que, sim, precisamos de “ação” para podemos 

encontrar o equilíbrio na Vida em Movimentação 

Constante para Deus, sendo o eixo de nossa Vida Com 

Ele a Justiça, o Amor e o a Caridade, que nos erguerão 

das sobras para a eterna luz. 

   Estamos aprendendo sempre, alguns aprendendo um 

pouco mais rápido e outros um pouco mais devagar. 

___________________ 

  

A série de TV dos anos 1960: “Perdidos no Espaço”, quanto o seu 

re-make (longa), trata-se de uma excelente obra da Cultura terrena 

que nos oferece material de entretenimento e reflexão sobre AS 

MUITAS MORADAS DA CASA DE NOSSO PAI (João 14:2). 

___________________ 
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   A mente cria e o sentimento dá substância aos 

universos incontáveis de nossa vida íntima, e exterior, 

e se equivocam aqueles que imaginam que isto não 

passa de uma figura de linguagem, pois eu mesmo 

(modestamente) venho podendo testemunhar, pela 

minha clarividência e pela faculdade de efeitos físicos, 

uma corrente imensa de pulsante Vida Espiritual (real) 

que nada mais são que UNIVERSOS criados pela nossa 

conduta moral, que estão longe de poderem apenas ser 

levados a conta de ficção, cada um desses espaços 

dimensionais com existência própria...  

___________________ 

 

A saga de “Harry Potter” da ficção literária e cinematográfica 

terrena, pode ser aqui destacada como um exemplo de como nós, 

mesmo estando encarnado, e em pleno corpo sólido, podemos 

adentrar determinadas zonas dimensionais distintas da nossa vida 

planetária. 

Uma aventura que haverá de ser vivenciada com a cautela 

recomendada pela Doutrina Espírita.  

___________________ 
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   Este assunto não é novo nem no Espiritismo quanto 

por meu intermédio, pois eu tenho relatado em alguns 

livros (virtuais) anteriores alguns casos surpreendentes 

de clarividência que eu mesmo tenho experimentado – 

com destaque para a minha capacidade psíquica de, 

caso deseje, poder adentrar estes espaços dimensionais 

por força de Viagens Astrais, ou então até mesmo na 

condição de ser reencarnado, ou seja, com o nosso 

corpo sólido e tudo, que por sua vez nos oferece 

outro material de estudo no que toca a possibilidade de 

que, em determinados casos e sob determinadas 

condições, médiuns capacitados, com a lembrança de 

que todos somos mais ou médiuns ostensivos, possam 

devassar determinadas fendas dimensionais que 

haverão de nos conduzir ao passado, ao presente, ou 

até mesmo para o futuro, que nada mais são que 

Planos Espirituais diversos, criados e mantidos pela 

mente e pelo sentimento de cada um de nós, estejamos 

reencarnados ou desencarnados! –, deixando a minha 

pequenina parcela de contribuição neste assunto tão 

complexo quanto empolgante, pois somente por 

este fato, o dos incontáveis universos paralelos 

(mentais e sentimentais) que trazemos em nós 

mesmos, que criamos a partir das nossas ações de 

cada dia e de todo o momento, podemos facilmente 

deduzir que a Eternidade realmente nos aguarda, visto 

que os mundos e universos, galáxias e constelações se 

multiplicam e se multiplicarão sempre. 

   Não é mesmo?!  
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Deus deu-me um trono para eu fazer a caridade. Foi esse sentimento que moveu 

a vida de Isabel de Aragão, chamada a rainha santa de Portugal. Nasceu no ano de 

1271 em Saragoça, Espanha, filha de D. Pedro III de Aragão e Constança de 

Hohenstaufen. 

  http://www.mundoespirita.com.br/?materia=isabel-de-aragao-a-rainha-santa   

http://www.mundoespirita.com.br/?materia=isabel-de-aragao-a-rainha-santa


         Livro # 94: “No Esplendor do Amor – Vol. 5” – Esp. Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
83 

Ed. e-book: 
2019  

____Capítulo # 3____ 

 

Cuidados com o Coração!   

   Sob hipótese alguma desejamos falar aqui nos 

cuidados que geralmente todos devem ter com a 

sua bomba-cardíaca, coisa natural e sempre a vista 

num mundo onde as condições de alimentação e 

prazer estão ainda muito distantes daquelas que 

são preferenciais em Planos Mais Altos, que podem 

ser observadas e tratadas pelos especialistas 

terrenos que se dedicam a vasculhar os males do 

corpo material, mas especialmente daquelas 

cicatrizes do sentimento e da emotividade que ora 

são abertas em nosso Ser e ora patrocinamos na 

Alma alheia, sem que percebamos de imediato que 

tudo isso, as coisas que nos afligem e as coisas que 

utilizamos para afligir as demais pessoas, nossas 
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irmãs, vão fazendo com que a gente se perca num 

amontoado de probleminhas ou problemões que 

fatalmente irão nos consumir por dentro, e 

naturalmente por fora, pois que o corpo somático 

não haverá de agüentar tanta imprevidência de 

nossa parte sem que, de alguma maneira, 

extravase isso em forma de doenças variadas, 

especialmente as que dizem respeito ao coração 

mesmo, embora a loucura na maioria vezes se inicie 

por um ato pequenino, irrefletido, mas que sempre 

deságua por meio de um coração impiedoso e sem 

estima alguma pela felicidade e pela saúde alheia... 

– O Espírito pensa por todos os centros de força! 

   Pois bem, se parássemos um pouco para pensar 

nestas dores que nos alcançam o espírito quando 

somos açoitados pela perversidade alheia, veríamos 

que nada mais são do que momentos de loucura da 

parte daqueles e/ou daquelas que ainda não 

compreendem a vida como nós, espíritas, já 

estamos compreendendo, visualizando-os na 

condição de irmãos e/ou irmãs profundamente 

enfermos e que somente devem receber de nossa 

parte um gesto precioso de caridade em forma de 

santa prece, que se hoje não lhes interditar a 

perversidade, certamente nos acalmará o próprio 

coração, então, em êxtase no Amor de Deus.  

Veneranda                                      
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 15 de fevereiro de 2019) 
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   Nota do médium: Nesta mesma madrugada, não 

saberia ao certo precisar o momento, visto que o tempo 

e o espaço muitas vezes diferem dos que utilizamos no 

Plano Material, me vi nitidamente num ambiente onde 

me encontrava com algumas pessoas, quando em 

determinado momento fui alvejado moralmente por 

uma pessoa que, até então, se demonstrava admirável 

em termos de consideração e respeito, porém, mesmo 

profundamente dolorido no coração, segurando em 

mim mesmo no que possuo de “lado sombra” (risos) – 

isto, na lembrança de que existe em todos nós seres 

atrasados o lado sombra e o lado luz, no conceito de 

Carl Gustav Jung! –, olhei para o ambiente a minha 

volta e dolorosamente procurei uma porta de saída que 

me levasse daquele ambiente de sofrimento para um 

local onde eu pudesse, na solidão com Deus, pensar, 

meditar, e refletir... Por algum dispositivo natural de 

minha mediunidade, eu sabia que estava fora do corpo 

de carne. 
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   Quando Veneranda afirma que a oração intercessora 

poderá não ser acolhida hoje pelo Espírito da pessoa 

agressiva, mas numa outra oportunidade, é para nos 

recordar de que nem todos estão na mesma sintonia do 

bem maior, e por isso cada agressor levará mais ou 

menos tempo para receber, deixar cair sobre si mesmo, 

os valores magnéticos e salutares da boa prece, aliás, 

este assunto já foi tratado por Allan Kardec em sua 

“Revista Espírita”.  

   

A Revista Espírita trata-se de uma coleção em doze (12) volumes, 

onde Allan Kardec apresenta o seu pensamento e os seus estudos 

de maneira mais detalhada. 

   Seja como for, de que lado a gente esteja transitando 

momentaneamente, o do agressor ou o do agredido, 

procuremos trazer à mente a eterna mensagem de 

Jesus Amigo, no: “Vigiai e orai.” (Mateus 26:41). 

   Segundo os meus zelosos Benfeitores Espirituais, não 

importa se estaremos orando ou vigiando primeiro, pois 

que o fundamental é que façamos a nossa conexão 

com o Senhor em qualquer momento de nossas vidas, 

especialmente como acaba de nos esclarecer o querido 

Espírito Chico Xavier:  



         Livro # 94: “No Esplendor do Amor – Vol. 5” – Esp. Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
87 

Ed. e-book: 
2019  

________________ 

“Todos nós precisamos reconhecer o valor da 

prece antes de dormir – se é que realmente 

podemos destacar algum momento em especial 

para a nossa conexão com Deus, que deve ser 

permanente! –, para que a nossa vida de Além-

Túmulo, durante o sono fisiológico, seja atravessada 

em triunfo de paz e harmonia na companhia dos 

nossos Amigos Espirituais.” 

   ________________ 

   Como vemos, ou pelo menos podemos deduzir, do 

Outro Lado eles também carecem de dormir e sonhar, 

algo como o que passamos aqui na Terra, enquanto 

que a Escala Espírita (O.L.E.) nos dá uma luz sobre a 

elevação moral dos Espíritos, e que segundo se sabe 

existem Espíritos que não mais necessitam de dormir e 

descansar, pelo menos segundo compreendemos o 

significado de dormir e descansar em nosso Plano 

Material de ação. 
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Deus deu-me um trono para eu fazer a caridade. Foi esse sentimento que moveu 

a vida de Isabel de Aragão, chamada a rainha santa de Portugal. Nasceu no ano de 

1271 em Saragoça, Espanha, filha de D. Pedro III de Aragão e Constança de 

Hohenstaufen. 

  http://www.mundoespirita.com.br/?materia=isabel-de-aragao-a-rainha-santa   

http://www.mundoespirita.com.br/?materia=isabel-de-aragao-a-rainha-santa


         Livro # 94: “No Esplendor do Amor – Vol. 5” – Esp. Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
89 

Ed. e-book: 
2019  

____Capítulo # 4____ 

 

Os Amigos do Bem!   

   Por mais que seja razoável contribuir com o 

Mundo Material por meio de mensagens otimistas e 

carregadas de esperança, algo que muito toca 

aquelas almas que se nutrem pela delicadeza das 

emoções elevadas, não podemos desconsiderar que 

a verdade, sem meias palavras, sem subterfúgios, 

também tem o seu aspecto generoso e produtivo na 

psicologia dos Espíritos, que antes de se colocarem 

na condição de criancinhas indefesas precisam se 
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atentar para a realidade do Plano Material em que 

vivem, acolhendo ao coração não apenas 

impressões vagas de uma existência alegre que 

poderá ou não chegar no dia de amanhã, mas 

indiscutivelmente as de uma luta que, acima de 

tudo, deverá ser travada por cada um com a Alma 

carregada de vontade em fazer o Bem!... 

   A nossa tarefa, como Seres Invisíveis ao olhar 

humano e mais ou menos evoluídos, nunca foi, não 

é e nem será a de conduzir os irmãos encarnados 

pelos campos de batalha na condição de criaturas 

dementadas, sem qualquer lucidez que lhes façam 

produzir por si mesmos a resistência a qualquer 

mal, antes disso, estamos aqui, na companhia de 

todos, é bem verdade, para ensinar-lhes como 

encontrar a luz por si mesmos, para que possam 

reconhecer mais a frente que Deus nos deu um 

livre-arbítrio capaz de nos enfeitar a existência 

com a santa auréola dos vitoriosos, da mesma 

maneira que poderá nos levar a um mundo de 

terríveis angustias e sofrimentos íntimos, caso não 

tenhamos aprendido pela experiência que o Bem é 

um patrimônio necessário à disposição de todos! 

   Que Deus fortaleça cada vez mais os Amigos do 

Bem. 

Veneranda                                      
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 16 de fevereiro de 2019) 



         Livro # 94: “No Esplendor do Amor – Vol. 5” – Esp. Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
91 

Ed. e-book: 
2019  

   Nota do médium: Nesta nova noite-madrugada, 

tive outra experiência que me deixou um tanto 

constrangido, é bem verdade, mas após eu ter 

recepcionado este novo Capítulo ficou claro para mim 

que, na condição de Espíritos Imortais, estaremos 

sempre, de alguma maneira, sendo colaboradores do 

aprendizado uns dos outros, visto que enquanto eu me 

encontrava em Emancipação da Alma, de maneira 

espontânea pelo sono fisiológico, observei que não me 

encontrava exatamente “num Reino de Luz” (risos), 

mas numa Região bastante comum aos seres terrenos 

e que certamente me favoreceu com a compreensão de 

que todos nós precisamos estar preparados para 

acolher as demais pessoas, sejam elas encarnadas ou 

desencarnadas, com a tolerância sempre recomendada 

por Jesus Cristo em seu Evangelho de Amor e Paz, isto 

ao me deparar com Espíritos masculinos e femininos 

que durante o estado de vigília são homossexuais, ou 

seja, de alguma maneira eles estavam “interessados” 

em mim, mas eu, por minha vez, vamos assim dizer, 

tentava me desvencilhar de suas investidas, refletindo 

intimamente naqueles momentos fora do meu corpo 

material: “Poxa, eu gosto é de mulher, porque será que 

eles estão tentando me enganar?” – Pelo fato de em 

determinados momentos os seus corpos espirituais ora 

tomarem a forma feminina e ora a forma masculina, 

deixando-me bastante confuso, acreditando que eles se 

tratavam de obsessores! 

   Há poucos momentos, me veio uma resposta de 

Veneranda, pela clariaudiência: “Eles simplesmente 

gostam de você, são Espíritos de homens e mulheres 

comuns da Vida na Terra que ainda não se ajustaram 

devidamente à atual personalidade encarnada feminina 
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ou masculina, mas que nutrem um verdadeiro carinho 

pela sua sincera atividade no Bem... Cabe a você, meu 

filho amado, sabendo de suas convicções sexuais, 

oferecer a eles e/ou a elas o tributo da sua gentileza e 

da sua sinceridade.” 

     

   Para mim, esta experiência serviu de como uma 

grande instrução, pelo fato de me fortalecer ainda mais 

a convicção de que independentemente de estarmos 

transitando num corpo material de mulher ou de 

homem, somos todos Espíritos Imortais em busca da 

Grande Evolução, que ainda estamos muito longe de 

compreender em toda a sua extensão e profundidade, 

especialmente nesta esfera da Sexualidade, mesmo 

porque durante o sono muitos de nós, a depender de 

cada caso, preferimos tomar a forma astral que mais 

nos tenha agradado em encarnações passadas, tenha 

sido como uma mulher ou como um homem, e mesmo 

assim ao retornar para o físico tudo volta ao normal, 

sem qualquer dificuldade para a nossa personalidade 

atual. 

   Como diríamos: “Cada qual no seu cada qual.” – 

Risos. 
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   Outro ponto capital para os espíritas e que a Mentora 

fez referência neste seu Capítulo # 4, é reconhecer a 

assistência ininterrupta dos Seres Bondosos do Além 

em nossa vida, cada um fazendo a parte que lhe cabe 

na execução do melhor em relação a quase tudo o 

que nos diz respeito enquanto encarnados, mas 

não como geralmente imaginamos que seja ou 

desejaríamos que fosse, pois, como nos disse a grande 

Mensageira Veneranda, eles estão na condição de 

sábias mães e sábios pais que até certo momento de 

nossas existências nos guiam, entretanto, também, 

sabem nos deixar mais ou menos livres para que 

aprendamos pela experiência o que significa educação e 

boa vontade para com as coisas da própria Vida com 

Deus. 
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Deus deu-me um trono para eu fazer a caridade. Foi esse sentimento que moveu 

a vida de Isabel de Aragão, chamada a rainha santa de Portugal. Nasceu no ano de 

1271 em Saragoça, Espanha, filha de D. Pedro III de Aragão e Constança de 

Hohenstaufen. 

  http://www.mundoespirita.com.br/?materia=isabel-de-aragao-a-rainha-santa   

http://www.mundoespirita.com.br/?materia=isabel-de-aragao-a-rainha-santa
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____Capítulo # 5____ 

 

Pelo Consolador Prometido!   

   Não podemos desconsiderar que existem sim 

infinitas criaturas sobre a face do Plano Material, 

embora a maioria na Terra seja formada por 

pessoas ainda profundamente apegadas ao que é 

transitório (risos), que já nutrem em si mesmas 

aquele desejo ardente e todo santificado de se 

melhorarem, melhorarem-se de maneira que 

possam não sentir-se envergonhados de qualquer 

ato que venham a praticar! 

   Claro, que estes Espíritos de Escol, embora sejam 

“inúmeros” (risos), que podem e devem fazer toda 

a diferença em um mundo que parece estar sendo 

soterrado por tão intensas sombras de 

materialidade, como se, de súbito, Satanás 

estivesse assaltando todos os continentes da Terra, 

precisam da colaboração de qualquer alma 

cambaleante da existência terrena que, embora 



         Livro # 94: “No Esplendor do Amor – Vol. 5” – Esp. Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
96 

Ed. e-book: 
2019  

esteja pendendo tanto para um lado quanto para o 

outro da Vida Moral, já esteja sendo tocada no 

fundo do coração pela luz da própria consciência, já 

que esta começa a lhe sinalizar o caminho certo a 

seguir... 

   Por que isto? 

   Simplesmente, pelo simples fato de que se formos 

aguardar por anjos celestiais sobre a face do orbe 

para executar as tarefas no bem que nos cabe 

oferecer como tributo do nosso pequenino amor, é 

bem verdade que acabaremos por ficar parados no 

meio do caminho por ter exigido demais daqueles 

de nós mesmos que nada tinham a oferecer no bem 

senão a migalha da própria esperança! 

   Sim, meus amados! Esta esperança que nos 

contagia a todos, que faz da gente criaturas 

confiantes em Deus, porque somente Ele e o Seu 

Filho Jesus são capazes de nos retirar da orfandade 

do mundo para a glória da filiação Universal, que 

enrique os nossos dias, de ontem, de hoje e de 

sempre com a claridade perfeita da Imortalidade. 

   E dentro desse contexto de esperanças vivas e 

claridades eternas, temos o Espiritismo, que nos 

recolhe da masmorra escura da materialidade e nos 

arremessa o Espírito para frente e para o Alto. 

   Veneranda                                      
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 16 de fevereiro de 2019) 
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   Nota do médium: Estamos conversando aqui entre 

amigos, eu (o médium), a grande Benfeitora de Luz, e 

o leitor, que nos aguarda a palavra que deve vir com 

boa vontade e boa intenção, na condição que nos 

encontramos de atentos estudantes de Espiritismo, de 

Espiritualismo e de Espiritualidade, por isso devemos 

estar atentos ao conceito de permuta, senão por conta 

da sabedoria, que somente estes Seres Superiores do 

Além possuem, com certeza que por nossa vontade 

firme de trocar idéias e informações, que, pela graça de 

Deus, haverão de se transfigurarem em Boas Notícias 

para todos, assim como acorreu ao glorioso tempo do 

Cristianismo primitivo, onde todos os fieis seguidores 

do Senhor procuravam humildemente contribuir com 

o crescimento espiritual de cada um, sem que houvesse 

qualquer fagulha de preconceito entre os que seriam 

cristãos ou não, visto que àquela época se iniciava um 

estudo com bases na fraternidade e na solidariedade 

experimentadas, até pouco tempo antes, pelas figuras 

excelentes que acompanharam o Senhor de mais perto, 

embora uma ou outra manifestação de ciúme por 

acreditarem que o ‘preferido’ seria algum deles, quando 

na verdade todos somos especiais para Deus. 
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   Desse modo, cremos que os espíritas atuais são 

evocados, pelas Equipes de Espíritos do Bem, antes 

de tudo pelo coração, passando a compreender a 

grande responsabilidade que todos têm de promover 

entre as demais criaturas, sejam espíritas ou não, 

mesmo que a duras penas (risos), aquele calor todo 

divino que tomava o sentimento dos que há mais de 

2000 anos se apaixonaram pela figura excelsa do Cristo 

Amado. 

   Temos o dever de voltar aos tempos primitivos do 

Evangelho, deixando um pouco de lado, ou para mais 

tarde, a pompa do intelectualismo, e abrindo o coração 

da gente para todos: sem distinção de crença, condição 

social, opção sexual, de raça ou de nacionalidade, para 

que possamos finalmente dar inicio ao processo, 

mesmo que gradual, de Transição Planetária, que se 

inicia neste ano de 2019, segundo seguras informações 

prestadas por Chico Xavier quando ainda se encontrava 

reencarnado na Terra. 

   Afinal, precisamos de nos tolerar e nos compreender, 

amando a Deus e ao nosso próximo segundo a “Lei de 

Justiça, Amor, e Caridade.” (O.L.E.). 
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Deus deu-me um trono para eu fazer a caridade. Foi esse sentimento que moveu 

a vida de Isabel de Aragão, chamada a rainha santa de Portugal. Nasceu no ano de 

1271 em Saragoça, Espanha, filha de D. Pedro III de Aragão e Constança de 

Hohenstaufen. 

  http://www.mundoespirita.com.br/?materia=isabel-de-aragao-a-rainha-santa   

http://www.mundoespirita.com.br/?materia=isabel-de-aragao-a-rainha-santa
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____Capítulo # 6____ 

 

Fora da Caridade não                     

há Coração!   

   Grande é o coração de quem se comove e se 

compadece das dores e aflições alheias, procurando 

se envolver nos problemas e dificuldades dos 

outros, desejoso, ardentemente desejoso, de 

encontrar alguma solução que possa dar fim aos 

sofrimentos daqueles que, mais do que eles 

mesmos, estão passando pela dura provação da 

existência humana, já lucidamente compreendendo, 

em Deus, que todo e qualquer sacrifício, por 

menor que seja este sacrifício, que venhamos a 
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passar por conta deste serviço da Caridade, que 

deve ser realizado diariamente, incansavelmente, 

mesmo porque toda a ação no bem carrega-nos o 

próprio Espírito da força e do poder do Criador, 

será motivo de alegria para nós mesmos ao 

retornarmos para a Vida Espiritual, quando não aqui 

na Terra, pelo fato de que fora da Caridade não 

haverá salvação para nenhum de nós, e ainda 

assim, além dessa percepção luminosa que nos dá a 

divisa entre o bem e o mal, verificaríamos que, sem 

ela, sem a doce Caridade, também estaríamos 

sem coração, engolido que estaria pelo orgulho e 

pelo egoísmo que não nos deixou prever que Deus 

opera por nós mesmos o socorro de que sempre 

precisamos, visto que somente pelos nossos 

pequeninos ou grandiosos gestos de bondade na 

direção dos outros é que encontraremos o 

verdadeiro manancial de saúde e paz, alegria e 

beleza de que tanto necessitamos, e necessitaremos 

sempre, já que somos Espíritos em busca de eterno 

aprendizado. 

   Como nos diria Chico Xavier, em relação a ele 

mesmo: “A vida é uma festa...”    

   Aproveitemo-la em cânticos de bondade de uns 

para com os outros. 

   Veneranda                                      
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 16 de fevereiro de 2019) 
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   Nota do médium: Somente tenho o que agradecer 

ao Senhor por tamanha alegria de poder ser médium, 

ou um dos médiuns reencarnados, desta luminosa 

Entidade do Mundo Espiritual Superior, Veneranda, ou 

Santa Isabel de Aragão, que, acreditem ou não os mais 

cépticos, trata-se realmente de uma das Vidas 

Sucessivas de Nossa Senhora, A Mãe de Jesus. 

   

Maria, Mãe de Jesus, segundo o Espírito Emmanuel, por 

Chico Xavier (imagem da esquerda). 

   Compreendemos (um pouco! – risos.) a posição dos 

que se colocam contra esta nossa preciosa informação, 

mesmo que estejam descontentes com a nossa 

Decodificação do Espiritismo somente por conta de 

sua vaidade, visto que é duro demais para muitos 

destes aceitarem alguma Revelação da Vida Maior que 

não tenha vindo por eles mesmos, ou por algum de 

seus apadrinhados. (Risos). 

   Como se diz por ai: “Fazer o que?!” – que nos 

perdoem os espíritos mais sensíveis, por estarmos 
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tratando deste assunto tão elevado de uma maneira 

um tanto mais rigorosa, mesmo que em termos 

educativos, pesando um pouco na tinta quando nos 

referimos a estes quadros relacionados à personalidade 

de determinados irmãos, de crença espírita ou não, que 

muitas vezes dominados pela arrogância de se acharem 

melhores do que nós, os simplórios médiuns e humildes 

pesquisadores de Espiritualidade, na pobreza de nós 

mesmos, dolorosamente se acreditando com o poder de 

sancionar ou não tudo aquilo que venha da parte dos 

Espíritos Superiores, ou antes, de maldizer o que temos 

feito sem sequer terem se dado ao esforço amigo de 

nos estudar com aquela atenção e cuidado tão 

recomendados por Allan Kardec, valendo a nota de que, 

graças à bondade dos meus Espíritos Amigos, já 

estamos sendo acessados (lidos e estudados 

virtualmente pelo nosso Site Espírita), pelo menos, 

nos seguintes países: Brasil, Argentina, Colômbia, 

Estados Unidos da América do Norte, Portugal, Açores, 

Espanha, Alemanha, Holanda, Paquistão, Japão, Coréia 

do Sul, Rússia, México, França, Suíça, Itália, Áustria, 

Venezuela, e Estônia, talvez nem satisfazendo a todos 

os gostos e interesses (risos), mas felizmente sendo 

observado.  

   Aqui, eu volto a afirmar que não temos a pretensão 

de ter a autoridade máxima neste assunto, e nem 

mesmo esgotá-lo, visto que outros companheiros 

poderão prosseguir nesta tarefa espírita que iniciamos 

em 2013-2015, com o inicio e o fim da recepção do 

livro original: “São Luis IX” (EM 3 VOLUMES), e 

ainda peço sinceras desculpas aos que de alguma 

maneira tenham sido chamados à atenção pelas nossas 

pequeninas admoestações, mas que fique claro para 
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todos que acima de tudo o nosso interesse é o de 

ajudar o Espiritismo seguir a frente, quando a nossa fé 

em tudo isto está exatamente na UNIVERSALIDADE 

que temos encontrado dentro da obra gigantesca de 

Allan Kardec & Chico Xavier, quanto nas páginas da 

Bíblia Sagrada (Antigo e Novo Testamento), Tradução 

Brasileira, Sociedade Bíblica do Brasil, copyright 2010, 

ano 2013. 

   Quem estará sempre no topo de tudo isto, amigo 

leitor? 

   O Cristo, que nos afirmou: Ninguém poderá ver o 

Reino de Deus se não nascer de novo. (Capítulo IV, 

O Evangelho Segundo o Espiritismo).  

   Enfim, precisamos seguir a frente, já que os fatos da 

Matemática Divina estão todos ai para quem desejar 

verificar por si mesmo. 
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FIM DA PRIMEIRA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelo Espírito Veneranda                              

Com  
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SEGUNDA PARTE  

As Mensagens dos   

Espíritos Superiores 

__________ 
 

   

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha & Chico Xavier, 

surpreende-nos pela riqueza de detalhes fotográficos (desenhados pela querida 

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

Geográfico Espiritual do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde, na sua generalidade, eles residem e 

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

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica obra: “CIDADE NO ALÉM”, 

pelos Espíritos André Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de Heigorina 

Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora IDE, Araras/SP, com 1ª. Edição: 1983). 

   A Cidade Espiritual São Salvador, dos Níveis Superiores da Terra, está 

localizada na 9ª. Esfera, numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, que nasceu e reside atualmente 

na Cidade de São Salvador terrena, no estado da Bahia, Brasil, já que todo o 

projeto de Revelações Espirituais em torno de suas Vidas Sucessivas, e de outras 

tantas pessoas do seu conhecimento, ou não, invariavelmente, por força mesmo da 

natureza totalmente transcendental do projeto inicial, estarem anexados ao número 

nove (9), referente ao mês (9) de setembro do ano de 2012, quando o nosso 

pupilo mediúnico concluiu o livro “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, já debatido 

nas demais obras de sua lavra psicográfica, que foi produzido em homenagem ao livro 

“VOLTEI”, pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB). 

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

André Luiz/Hernani G. Andrade: Atualizado por Santa Brígida da Suécia. 
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Elvis: 1957. 

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

de 1977) conhecido com o título de Rei do Rock e por apelido Elvis, The 

Pelvis, foi um cantor, compositor e ator norte-americano, também foi um dos 

pioneiros do rock and roll e do rockabilly. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tupelo_(Mississippi)
https://pt.wikipedia.org/wiki/1935
https://pt.wikipedia.org/wiki/Memphis_(Tennessee)
https://pt.wikipedia.org/wiki/1977
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apelidos_honor%C3%A1rios_na_m%C3%BAsica_popular
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alcunha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cantor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Compositor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ator
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rock_and_roll
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rockabilly
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley
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Capítulo # 7 

   Por mais que as coisas da vida humana possam 

nos parecer duras demais para o coração meigo e 

amigo da gente, na condição de realmente já 

estarmos acolhendo ao próprio ser a amizade e a 

meiguice das verdadeiras Almas de Bem (risos), 

precisamos combater em nossa intimidade toda e 

qualquer artimanha dos Espíritos das sombras para 

que não somente passemos a nutrir desolação como 

mantermo-nos nesta tal de desesperança que 

hoje tem sido tratada pela Saúde do Mundo Material 

como a doença do século 21, ou seja, a depressão 

precisa ser banida de nossas vidas, não apenas com 

medicação de efeito temporário – não podemos 

desconsiderar o enorme avanço realizado pelos 



         Livro # 94: “No Esplendor do Amor – Vol. 5” – Esp. Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
109 

Ed. e-book: 
2019  

especialistas terrenos nas técnicas de identificação e 

tratamento desta insidiosa enfermidade, que tanto 

vem ‘perseguindo’ os seres planetários, e diga-se 

aqui que se trata realmente de uma perseguição 

continua entre o que fomos em várias encarnações 

passadas e o que estamos tentando ser nesta atual 

experiência reencarnatótia, porque não podemos 

desconsiderar que neste campo da Saúde Emocional 

as coisas se apresentam assim não somente porque 

no passado descuidamos de emoldurar a nossa 

existência com a tela viva e multicolorida da 

caridade, da solidariedade e da fraternidade, mas 

porque muitas das pessoas que desconsideramos 

em vidas pretéritas, hoje, voltam invisíveis para nos 

cobrar a divida que fizemos com a Vida, mesmo que 

alguns destes irmãos invisíveis não tenham sido os 

atingidos diretamente pela nossa desmedida 

vontade de possuir bens materiais, ou a atenção de 

determinados indivíduos, esquecidos que estávamos 

de que existiam outras criaturas que também 

buscavam pelo mesmo, mas que de alguma 

maneira foram banidas do nosso interesse e do 

nosso coração! –, mas por meio de uma mudança 

de paradigma em nossas existências, mudança que 

venha a nos deixar mais acolhedores uns dos 

outros, assim como Jesus, que é o Médico 

Excelente da Vida Humana, nos ensina em Seu 

Evangelho de Saúde e Verdadeira Felicidade!... 

   Evidentemente, que, do Lado de Cá, também 

somos assaltados aqui e ali com as noticias difíceis 
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que chegam da Terra Material, mas, na condição de 

sinceros Cristãos, não podemos nos deixar abalar 

demasiadamente com as dificuldades que nos 

assomam a cada instante, porque senão estaremos 

dando valor demais ao que é sombrio e triste e não 

ao que é luz e amor, então, meus irmãos, a nossa 

carta mediúnica vai endereçada para todos aqueles 

que, de alguma maneira, já se observa em ritmo 

de mudança interior, esquecendo e evitando as 

imagens e informações trágicas pela fé num Cristo 

que é capaz de nos elevar o moral para Mundos de 

Harmonia Eterna. 

     

   Que Oxalá seja louvado. 

Elvis Presley 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 17-18 de fevereiro de 2019) 
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   Nota do médium: Parece-nos que Espírito de Elvis 

Presley fez um paralelo entre a mensagem passada 

(do Livro # 93) e a nova, esta acima, quando numa 

escancarou a condição dantesca de nossa existência 

material e nesta de agora ressalta a necessidade de 

combatermos a desolação intima causada por conta das 

múltiplas dificuldades humanas, tratando o assunto 

com seriedade, mas também com tolerância, sim, 

compreensão para nós mesmos que precisamos de nos 

aliviar de tudo isso seguindo as orientações do Divino 

Messias de Nazaré: 

_________________ 

“Tenho vos falado essas {coisas} para que tenhais 

paz em mim. No mundo tereis provações, mas 

animai-vos, eu venci o mundo.” 

 

 “O Novo Testamento”, João 16:33, O PARACLETO, do 

original em grego, Tradução de Haroldo Dutra Dias,                  

1ª. edição, CEI, 2010.                                                     

_________________ 
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   Um ponto muito importante de sua mensagem, além 

da de elevação moral, é aquele onde ele nos pede que 

evitemos imagens e informações de cunho pessimista, 

ou antes, as que somente nos assaltem o Espírito com 

construções mentais de teor negativo, aliás, hoje em 

dia, tanto em nosso tão belo Brasil como no exterior, 

de uma maneira quase generalizada, as pessoas 

parecem estarem obcecadas por tragédias de toda 

conta, esquecidas de que isso também investe contra a 

nossa saúde mental e emotiva, por isso, embora a 

necessidade de não nos desconectarmos demais com o 

mundo que nos acolhe a existência, temos que ter em 

mente que existem melhores formas de se entreter e 

de se aliviar, buscando, ai sim, uma melhor qualidade 

de vida espiritual e material. 

  

   A recomendação será sempre a de seguimos pelos 

passos de Jesus, porque Ele nos dará a força e a 

confiança necessárias para vencer o mundo, assim 

como Ele mesmo venceu. 
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Marilyn Monroe (nascida Norma Jeane Mortenson; Los Angeles, 1 de 

junho de 1926 — Los Angeles, 5 de agosto de 1962) foi uma atriz, modelo e 

cantora americana. Estrela de cinema de Hollywood, é um dos 

maiores símbolos sexuais do século XX, imortalizada pelos cabelos loiros e as 

suas formas voluptuosas. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1926
https://pt.wikipedia.org/wiki/5_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1962
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hollywood
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo_sexual
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marilyn_Monroe
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Capítulo # 8 

   Se hoje estamos nos sentindo isolados e um 

tanto tristes, verificando que as pessoas sadias e 

alegres da Terra não estão dando a mínima 

importância para a gente, toquemos o carro da 

nossa existência para frente e procuremos de 

alguma maneira fazer o Bem Maior a quem esteja 

na mesma condição que a nossa, ou em maior 

penúria que nós mesmos!...  

   Estas pessoas não serão difíceis de serem 

encontradas, porque em quase todas as localidades, 

especialmente no âmbito da nossa família e do 

bairro onde moramos sempre tem alguém que está 

tão ansioso para ser notado e aliviado em suas 
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dificuldades, sejam elas morais ou materiais, quanto 

cada um de nós... 

   A nossa missão maior na Terra é a de aliviar e 

não a de sermos aliviados, embora seja muito 

natural que busquemos a felicidade para nós 

mesmos, mesmo durante o nosso pequeno estagio 

neste Plano Material de Provas e Expiações, então, 

meus amores, porque perdermos demasiado tempo 

da nossa breve história humana apenas chorando e 

gemendo, quando, em verdade, podemos passar os 

nossos momentos de solidão intima auxiliando e 

elevando corações que seguramente haverão de nos 

agradecer, em lágrimas, pelo orvalho de atenção 

que lhes dedicamos, mesmo não tendo ainda 

conseguido esta mesma atenção dos que poderiam, 

mas não fazem (nada) pela gente?!... 

   A vida humana tem dessas coisas, muita dureza 

nos corações, mas é assim mesmo. 

   Por isto que Jesus ao vir conosco, afirmou que 

este não era o Seu Reino de Luz (João 18:36), que 

estava Mais Além! 

   Enfim, como dizem por ai: Quem dá sempre 

haverá de receber. 

   Não é mesmo? – Risos. 

Marilyn Monroe 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 17 de fevereiro de 2019) 
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   Nota do médium: Fica-nos claro que Marilyn tenta 

nos recolocar no caminho certo de nossa história 

humana, na lembrança de que Jesus afirmara que os 

felizes de verdade seriam aqueles que Lhe ouvissem a 

palavra e Lhe seguissem os exemplos de amor e fé em 

Deus. 

    

Marilyn Monroe 

   Não podemos ficar em cima do muro da maneira que 

ficou Pôncio Pilatos em relação ao próprio Cristo, este 

é o nosso momento de decisão, nem antes e nem 

depois, agora é a hora de fazermos alguma coisa pelo 

bem das demais pessoas, seja da que maneira for, de 

maneira pequenina ou de maneira grandiosa, mas que 

seja sempre buscando elevar o mundo em que vivemos 

por obras de sincera solidariedade, fraternidade, e 

caridade, instituindo na Terra, dede hoje, o Reinado de 

Jesus Cristo. 

   Não podemos nos envergonhar do Senhor. (Lc 9:26). 
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Dr. Odilon Fernandes, cirurgião-dentista, professor universitário, comerciante, 

nasceu em 10 de outubro de 1907, em São João do Capivari-SP; sua 

desencarnação ocorreu em 13 de janeiro de 1973. 

http://candeia.com/autor.asp?id=988    

http://candeia.com/autor.asp?id=988
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EM VISTA DO EVANGELHO – Parte II 

                       

Capítulo # 9 

   Realmente, estas impressionantes Revelações 

acerca de algumas das Vidas Sucessivas de São 

Luis de França, por meio da Nova Ciência da 

‘Numerologia Espírita‘, tem chamado a 

atenção não somente dos seres que habitam a 

existência planetária, o Plano Material mais 

especificamente (a 5ª. Esfera Espiritual da Terra) 

– Entretanto, para o espírita, especialmente para 

este, a Vida de Além-Túmulo também está dentro 

desse rol de encarnações e reencarnações 

materiais, pois já está ou já deveria estar ciente que 

em qualquer parte dos Universos espalhados pela 
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Imortalidade vamos nos deparar com a MATÉRIA, 

mais ou menos rarefeita, por assim dizer, mas 

sempre fazendo parte dos corpos dos Espíritos, 

mais ou menos evoluídos!... Porque, tanto para 

“cima” quanto para “abaixo” a vida haverá de 

necessitar de substâncias materializadas, mesmo 

sendo fluídicas para os que se encontram mais 

abaixo na Escala Espírita (O.L.E.), que possam 

amparar os corpos espirituais de cada um, mesmo 

os dos mais iluminados. –, mas inclusive, e de 

maneira muito particular, os seres que habitam 

outras faixas Dimensionais, pois isto tudo vem de 

encontro ao que Jesus afirmou em seu Evangelho:  

_________________ 

“Amém, amém, {eu} te digo que se alguém não for 

gerado de água e espírito {ou do alto} não pode ver 

o Reino de Deus”.  

 “O Novo Testamento”, João 3:1-21, JESUS E 

NICODEMOS, do original em grego, Tradução de                

Haroldo Dutra Dias, 1ª. edição, CEI, 2010.                                                     

_________________ 

   A Reencarnação, por enquanto, continua sendo 

uma centelha de esperança no coração da maioria 

de nós, Espíritos desencarnados ou encarnados, e 

por este prisma é que vemos qualquer lúcida 

informação sobre esta possibilidade, sim, para 

muitos não passa de uma possibilidade remota, a da 

Lei de Reencarnação, como uma luz a clarear 

muitas mentes que, diga-se de passagem, esperam 
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dos espíritas o maior percentual possível de estudo 

e investigação que possa dar consistência e 

segurança ao que outros vêm realizando, e com 

grande sucesso, mesmo antes de Allan Kardec ter 

tomado a responsabilidade para si de Codificar a 

Doutrina dos Imortais...  

 

Jesus e Nicodemos 

   Sem contar que as variadas potencialidades 

psíquicas de nosso estimado Vivaldo, haveriam de 

dar bons frutos em forma de farto material de 

investigação para os que realmente já se dedicam 

ao Estudo da Mediunidade com Jesus. 

 

Odilon Fernandes 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 18 de fevereiro de 2019) 
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   Nota do médium: Para mim, em especial, é sempre 

uma grande alegria poder recepcionar as mensagens 

deste valoroso Espírito de Luz, que como já sabemos 

vem psicografando de maneira mais atuante pela 

mediunidade de Carlos A. Baccelli, de Uberaba/MG. 

  

   Eu fico prestando bastante atenção no que ele trás 

para o nosso leitor, não apenas por ser um sábio 

Instrutor da Vida Maior que conhece bastante sobre 

Mediunidade e a Vida Espiritual, inclusive chancelado 

por Emmanuel pela mediunidade de Chico Xavier, mas 

porque ele sempre está me surpreendendo o coração 

pelas palavras generosas em relação ao meu pequenino 

esforço de deixar para o Plano Físico algum material de 

comprovação em relação à Reencarnação quanto em 

relação as minhas faculdades mediúnicas, que, segundo 

tenho observado, deixa à descoberto algumas boas 

facetas da Vida Imortal, o que seria de alguma validade 
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e viria em auxilio ao que outros médiuns vão relatando 

de si mesmos. 

_________________ 

”Muitas vezes, receoso de não ser acreditado pelos 

amigos mais íntimos, e temendo ver-se considerado 

ridículo ou pretensioso, guarda o médium o segredo 

das mais belas revelações que lhe são facultadas por 

vontade exclusiva dos mentores espirituais, ou por ação 

mecânica da própria faculdade, que naturalmente 

desencadeia os acontecimentos, mesmo à revelia do 

médium. Geralmente, perseguido, criticado sem 

piedade até dentro do próprio lar, e também pelos 
adeptos da própria Doutrina, enche-se ele de 

complexos e timidez, que tendem a perturbar, quando 

não impossibilitam, muitos fenômenos que poderiam 

realizar-se para edificação geral.” 

– Yvonne A. Pereira 
(“Devassando o Invisível”, cap. Sutilezas da Mediunidade,                         

Pela Editora da FEB.). 

_________________ 

   Eles, os Espíritos Amigos, sempre que podem vão 

fortalecendo a idéia de que existe sim, em relação a 

mim mesmo, alguma coisa a ser compartilhada com os 

demais estudiosos do tema, claro que todos levando 

em consideração as minhas modestíssimas condições 

físicas e morais.  
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Martin Luther King Jr. (Atlanta, 15 de janeiro de 1929 — Memphis, 4 de 

abril de 1968) foi um pastor protestante e ativista político estadunidense. 

Tornou-se um dos mais importantes líderes do movimento dos direitos civis dos 

negros nos Estados Unidos, e no mundo, com uma campanha de não 

violência e de amor ao próximo. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Atlanta
https://pt.wikipedia.org/wiki/15_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1929
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https://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_abril
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Pastor_(religi%C3%A3o)
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_dos_direitos_civis_dos_negros_nos_Estados_Unidos
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Capítulo # 10 

   Pai Amado! 

   Neste momento em que voltamos a glorificar o 

Teu Santo Nome, no Amigo Jesus, Lhe rogamos 

encarecidamente por cada um de nós, os 

pequeninos filhos de Teu Amor, para que desde hoje 

passemos a buscar onde quer que estejamos a 

verdadeira Riqueza da Paz e da Alegria, porque não 

podemos negar que somente seremos felizes, em 

qualquer lugar do Universo, quando passarmos a 

dar mais valor e importância ao tesouro mais 

simples da Alma Imortal! 
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   Não que estejamos desgostosos por tanta Riqueza 

Material que tens nos ofertado por caridade 

absoluta que vem do Teu maravilhoso coração, 

cheio de graça e belezas, ainda, inimagináveis para 

cada um de nós, mas porque se existe alguma coisa 

realmente indiscutível na Sua Criação sem dúvida 

que é o Teu Inesgotável Amor, que ajustado ao 

nosso pobre coração haverá de nos envolver o 

Espírito em prazeres, também, inimagináveis, para 

Além da vida que levamos atualmente... 

   Queremos amar com segurança e gozar bastante, 

num poético paralelo com O Evangelho Segundo o 

Espiritismo! 

   Acolhe-nos, mesmo com tantas deficiências 

morais, colocando-nos pertinho de Ti, para que nas 

nossas experiências de cada momento, que haverão 

de durar para sempre, sejam vivenciadas no calor 

de Teu santo regaço. 

   Enfim, pedimos continuadamente por nós e por 

todos, porque diante da Sua majestade somos 

todos irmãos, herdeiros de uma mesma causa, em 

batalha constante pela nossa renovação íntima, 

ainda que tateando no escuro de nossas ilusões. 

   Assim seja. 

Martin L. King 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 18 de fevereiro de 2019) 



         Livro # 94: “No Esplendor do Amor – Vol. 5” – Esp. Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
126 

Ed. e-book: 
2019  

   Nota do médium: Um fato curioso que vale a pena 

trazer aqui, foi a maneira como ele me transmitiu essa 

sua nova Prece ao Pai Celestial, literalmente me dando 

as palavras e as frases de maneira cadenciada, ou 

mesmo irregular, como se desejasse me fazer observar 

que, segundo eu entendi, o esforço dos Espíritos 

comunicantes e a sua boa vontade não deve poupar 

demasiadamente o esforço do seu sujeito encarnado, 

nós médiuns, claramente me envolvendo o espírito pela 

sua gentileza e bom humor, mas indiscutivelmente me 

dando mais um lição de INTERCÂMBIO MEDIÚNICO, 

ao tratar comigo de qual palavra e frase ficaria melhor 

dentro do conjunto de sua obra, ora pela intuição e ora 

pela vidência e audiência – inclusive, eu acredito que 

ele se encontrava a longa distância de onde eu o 

recepcionei, em meu modesto lar, onde vivo com a 

minha mãezinha. –, embora a psicografia propriamente 

dita estivesse também em ação, me deixando claro que 

eles, os bondosos Agentes de Luz, também necessitam 

‘gastar neurônios’ para obterem os melhores serviços 

(risos). 
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Espírito André Luiz,  

Mais conhecido como o Autor Espiritual da obra psicografada por 

Chico Xavier: “Nosso Lar” (pela Editora da FEB). 

Carlos Justiniano Ribeiro Chagas (Oliveira, 9 de julho de 1879 – Rio de 

Janeiro, 8 de novembro de 1934) foi 

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

trabalhou como clínico e pesquisador.  

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

No Esplendor do                 

Amor do Cristo V                  

 
   Depois de ter visto, em seu Capítulo # 1, 

Veneranda realizar um estudo tão primoroso em 
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uma parte tão especial do Evangelho de Jesus, O 

NOVO MANDAMENTO, em João 13:31-35, nos 

sentimos até envergonhados de nos meter numa 

adição ao que ela mesma produziu pelo seu Espírito 

tão amorável e generoso, porém a nossa vontade 

firme de sempre buscar mais alguma coisa, por 

menor que seja, que possa enriquecer o manancial 

de luz que a Doutrina Espírita tem nos dado, faz 

com que não paremos de trabalhar, sempre pelo 

bem geral das criaturas, visto que aqui, neste 

sagrado episodio de: O Novo Testamento, do 

original em grego, tradução de Haroldo Dutra Dias, 

1ª. edição, CEI, 2010, nos deparamos com algo 

singular, que emana do coração de Jesus Cristo 

diretamente sobre as Vidas Sucessivas de São Luis 

IX, o Rei Santo de França, e as suas conseqüentes 

missões terrenas, EM BASES DE VERDADEIRO 

AMOR, embora na Vida Espiritual ele também 

esteja santamente associado à equipe de Espíritos 

que compõem a Falange da Verdade, sendo ele 

um dos seus mais graduados Diretores Espirituais... 

   Com a mente operosa e o coração cheio de amor, 

a Equipe da Verdade vai dando os seus passos na 

execução da Decodificação do Espiritismo.    

OS FATOS ESTÃO AI.                                                           

BASTA QUE ESTUDEM E REFLITAM, QUE LOGO E 

SEGURAMENTE CHEGARÃO A MESMA 

CONCLUSÃO QUE A NOSSA. 
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______________ 

 

“Estendemo-nos um pouco no exemplo dos jogos, 

porque é um dos mais admiráveis e fáceis de 

verificar, pela possibilidade de multiplicar os fatos à 

vontade, em curto espaço de tempo; e como a lei 

ressalta do conjunto dos fatos, foi esta 

multiplicidade que permitiu reconhecê-la, sem 

o que é provável ainda a ignorassem.” 

Allan Kardec, “Revista Espírita”, Ano XI, No. 7, Julho de 1868, 

A Ciência da Concordância dos Números e a Fatalidade, FEB, 

3/2005. (O destaque é nosso). 

______________ 



         Livro # 94: “No Esplendor do Amor – Vol. 5” – Esp. Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
131 

Ed. e-book: 
2019  

O NOVO MANDAMENTO 

   Desta vez, vamos nos aproveitar de todas as 

palavras-chaves, e de todos os seus respectivos 

quadros numéricos, porque o momento exige, já 

que O AMOR sempre deverá ser vivenciado por 

cada um de nós em sua plenitude e inteireza, desta 

maneira fazendo com que os Sinais & Códigos 

Secretos de Deus do Espiritismo, além do que 

Veneranda apresentou em seu Capítulo # 1, se 

manifestem de forma que não haja duvidas de que 

existe sim alguma coisa além do que percebemos 

dentro dos Evangelhos, não moral, pois esta parte 

está toda viva na mensagem de Jesus, mas em sua 

intimidade numérica, literária, e editorial, em forma 

de elementos-chaves que vão racionalmente se 

adequando a cada nova investigação pelo fato se 

encontrarem ajustados de maneira diversa, para 

que o encontro deles venha a formar uma cadeia de 

acontecimentos: numéricos & matemáticos, 

literários & editoriais sempre universais, tudo 

desaguando na mesma idéia base da atual VOLTA 

de São Luis IX na Personalidade de Vivaldo P. S. 

Filho: 

As Palavras-chaves, em João 13:31-35 

   Segundo uma leitura do inicio do Capítulo 13 

para o seu final, que vai do versículo 31 ao 35 

(ida), apenas aproveitando as palavras nesta 

especifica passagem, quando teremos os exatos # 

onde elas caem dentro do texto corrido: 
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- Ameis (71) 

- Amei (78) 

- Ameis (82) 

- Amor (95) 

As Palavras-chaves, em João 13:31-35 

   Segundo uma leitura do final do Capítulo 13 para 

o seu inicio, que vai do versículo 35 ao 31 (volta), 

apenas aproveitando as palavras nesta especifica 

passagem, quando teremos os exatos # onde elas 

caem dentro do texto corrido: 

- Amor (4) 

- Ameis (17) 

- Amei (21)  

- Ameis (28) 

As Palavras-chaves, em João 13:31-35 

   Segundo uma leitura do Capítulo 13 levando em 

consideração apenas os versículos onde caem as 

palavras-chaves, nos versículos 34 e 35 (ida), 

quando teremos os exatos # onde elas caem dentro 

do texto corrido: 

- Ameis (8) 

- Amei (15) 

- Ameis (19) 

- Amor (32) 
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As Palavras-chaves, em João 13:31-35 

   Segundo uma leitura do Capítulo 13 levando em 

consideração apenas os versículos onde caem as 

palavras-chaves, nos versículos 35 e 34 (volta), 

quando teremos os exatos # onde elas caem dentro 

do texto corrido: 

- Amor (4) 

- Ameis (17) 

- Amei (21)  

- Ameis (28) 

   Agora, somemos todos os elementos numéricos-

chaves encontrados a partir das palavras-chaves 

que foram encontradas nessa garimpagem de ida & 

volta dentro desta especifica narrativa Evangélica, 

O NOVO MANDAMENTO: 

- 71 + 78 + 82 + 95 + 4 + 17 + 21 + 28 + 8 + 15 

+ 19 + 32 + 4 + 17 + 21 + 28 + 13 (# do 

Capítulo) + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 (# dos 

versículos) = 718. 

   Este resultado é surpreendente e assegura que 

existem elementos-chaves: numéricos, literários 

& editoriais, sempre universais, que não apenas 

evidenciam como comprovam que São Luis IX 

voltou na roupagem fisiológica de Vivaldo P. S. 

Filho, já que o quadro aqui encontrado não poderia 

se apresentar com maior perfeição, algo realmente 

vindo de Deus!... 
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   Num primeiro momento, encontramos o # 17 

(invertido do # 71):  

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

P. S. Filho (São Luis IX). 

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

_____________ 

   Num segundo momento, encontramos o # 8 (do 

# 718):  

   Que naturalmente nos evoca o seguinte quadro 

numérico-chave: 

- 2x o # 4: O exato mês (4) de abril do 

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

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

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

_____________ 

   Num terceiro momento, podemos deduzir a 

partir deste enigmático # 718:  

- 7 + 1 = 8. 

- 8 + 1 = 9. 

   Quando: 8 + 9 = 17: 

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

P. S. Filho (São Luis IX). 

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

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

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

forma septenária é por causa da perfeição que se 

celebra nos dons do Espírito Santo. Descansará - 

diz o santo profeta Isaías - sobre ele, o Espírito 

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

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

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

dos bem-aventurados.” 

   

– Santo Agostinho (Sermão 250, em Agostinho, Sermões para 

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

_______________________ 

   Uma vez tendo observado esta conexão 

numérica sobre a atual reencarnação de Vivaldo 

P. S. Filho, não há como desconsiderar a santidade 

desta tarefa que tanto tem intrigado a muitos dos 

leitores, e dentro desse prenúncio de valiosas 

realizações para o Espiritismo contemporâneo, e do 

futuro, vamos nos direcionar para as páginas da 

Codificação, nos seguintes destaques que hão de 

nos alegrar ainda mais pela forma como Allan 

Kardec foi inspirado pelo Plano Espiritual Superior: 
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________________ 

   Pode o homem compreender a natureza íntima de 

Deus? 

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

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

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

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

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

________________ 

     

________________ 

   Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da 

matéria a causa primária da formação das coisas? 

   “Mas, então, qual seria a causa dessas 

propriedades? É indispensável sempre uma causa 

primária.” 
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         Atribuir a formação primária das coisas às 

propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito 

pela causa, porquanto essas propriedades são, também 

elas, um efeito que há de ter uma causa. (A nota é de 

Allan Kardec). (Os grifos são nosso). 

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

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

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

exemplares – 5/2013, tradução de Guillon Ribeiro,                   

Edição da FEB. 

________________ 

É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? 

“Não; Deus não permite que ao homem tudo seja 

revelado neste mundo.” 

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

elementos gerais do Universo, Parte Primeira, Capítulo II, 

Conhecimento do princípio das coisas , 93ª. edição (EDIÇÃO 

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

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 
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   Vejamos, que até aqui apenas nos utilizamos dos 

elementos relacionados ao Evangelho, propriamente 

disto, em seu aspecto literário & numérico, mas 

não podemos desconsiderar a sua parte editorial, 

por assim dizer, já que tudo ai se encontra sob o 

controle menor dos encarnados, enquanto que o 

CONTROLE MAIOR, que se refere aos elementos 

até então ocultos, está sob a guarda dos Seres da 

Luz, que no decorrer dos milênios e dos séculos 

vem produzindo as condições psíquicas na Terra 

para que as coisas acontecessem como realmente 

estão acontecendo: 

A partir do # da Página: 445, de O Novo 

Testamento, 1ª. edição, CEI, 2010: 

- 4 + 4 = 8. 

- 5 + 4 = 9. 

   Quando: 8 + 9 = 17: 

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

P. S. Filho (São Luis IX). 

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

________ 

Deixando mais que evidente que São Luis de 

França está realmente de volta, na 

roupagem fisiológica do médium baiano 

Vivaldo P. S. Filho. 
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   _____________ 

   Num quarto momento, podemos deduzir a partir 

deste enigmático # 718 (# encontrado a partir da 

soma de todos os números-chaves em conexão 

exata com todas as palavras-chaves) + 445 (# 

da Página onde cai a passagem: O NOVO 

MANDAMENTO) = 1163. 

   Que pode ser definido da seguinte maneira: 

- 1 + 6 + 3 = 10: O exato dia (10) do 

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

- 1 + 6 = 7: O exato mês (7) de julho do 

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

      _____________ 

   Enquanto que:  

- 1 + 1 + 6 + 3 = 11... 

     

“Quando sabemos que foi no: Exato mês (11) de novembro que 

Elizabeth d´Espérance realmente nasceu, segundo um estudo 

que foi feito em nosso Livro # 19: “UM NOVO AMANHECER”, à 

página 108, a partir de recentes descobertas sobre a sua real 

identidade de batismo.” (Veneranda). 
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_____________ 

Também estamos em conexão com o encontro de 

Almas Gêmeas, entre Vivaldo P. S. Filho (Boaz) 

e Elizabeth d´Espérance (Ruth), que nos permite 

compreender que O NOVO MANDAMENTO aparece 

no Evangelho como um representação máxima de 

como realmente devemos nos amar, sob o império 

da Lei das Vidas Sucessivas, que nos dá 

oportunidades incontáveis para ir ao encontro e 

definitivamente encontrar a Alma Querida de Nossa 

Alma. 

 

_____________ 
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   Então, estamos sempre à disposição para que 

juntos, o Céu e a Terra, possam trabalhar pela 

construção de um mundo terreno melhor para 

todos, confiando na Bondade do Mais Alto de que 

dias melhores sempre virão, naturalmente que 

quando já estivermos vivamente conscientes de 

que:  

FORA DA CARIDADE NÃO HÁ 

SALVAÇÃO! 

   Por isso, meus amigos, aproveitemos ainda do 

dia de hoje para realizarmos alguma coisa em 

nome da solidariedade, porque felicidade mesmo, 

na Terra ou no Mais Além, somente encontramos 

por meio deste bendito Amor que Nosso Senhor 

Jesus Cristo tanto nos recomenda.  

 

   Viva Jesus, Kardec e Chico Xavier! 

 

André Luiz                                      
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 19 de fevereiro de 2019) 
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   Nota do médium: O convite continua sendo o 

mesmo para cada leitor amigo, o de, caso esteja 

interessado, se manter na condição do sincero e 

devotado estudante de Espiritismo, de Espiritualismo e 

de Espiritualidade, assim como nos diria Emmanuel por 

intermédio de Chico Xavier, fazendo por si mesmo as 

suas investigações em torno desta obra que pertence 

ao Plano Espiritual Superior. 

                        

As Palavras-chaves, em João 13:31-35 

   Uma vez tendo encerrado o trabalho de André Luiz, 

me deparei com uma situação das mais curiosas, 

seguindo esta preciosa narrativa evangélica: O NOVO 

MANDAMENTO, em sua inteireza, observando todas 

as palavras (ida) que seguem do começo para o seu 

final, observei que este maravilhoso episodio da vida de 

Jesus aparece com exatas # 98 palavras, dentro 

desta 1ª. edição, CEI, 2010, de O Novo Testamento: 
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   Quando: 9 + 8 = 17: 

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

S. Filho (São Luis IX). 

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

________ 

   E se desejarmos fazer mais alguma coisa, vamos 

verificar que a palavra: amor, ‘única no texto’, no seu 

retorno (volta) aparece como a de # 4: 

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

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

- 8 (do # 98): O exato mês (8) de agosto da morte 

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

________ 

   Quanto ao # 9 isolado, aparentemente isolado, pode 

ser convertido para o # 6, que absolutamente se refere 

à Nova Missão de São Luis IX (como Vivaldo P. S. 

Filho), como pode ser verificado na maioria dos nossos 

livros (virtuais) anteriores. 

   Assim Seja. 
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________________ 

 

 

Eu sou o Caminho, a Verdade  

e a Vida. 

– Jesus (João 14,6) 

________________ 



         Livro # 94: “No Esplendor do Amor – Vol. 5” – Esp. Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
145 

Ed. e-book: 
2019  

_________________________ 

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

verdade.” 

– Santo Agostinho                             

(354–430 d.C.) 

_________________________ 

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

O CÓDIGO SECRETO DA BÍBLIA 
 

   A coisa aconteceu por acaso. Descobriu-se 

utilizando-se técnicas de criptografia que 

acontecimentos importantes estavam presentes na 

Bíblia de forma criptografada. Passou-se então a 

investigar mais detidamente o assunto, e constatou-

se que mais e mais fatos estavam previstos de 

forma oculta na Bíblia, principalmente no TORAH, o 

Pentateuco ou os primeiros livros da Bíblia escritos 

por Moisés. O Pentágono pesquisou o assunto e 

criou-se até um programa de computador que ai 

sim revelou de forma inquestionável e 

reconhecida pelos cientistas, que de fato a Bíblia 

era um código que tinha a previsão dos 

acontecimentos futuros. 

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

 

Francisco Cândido Xavier:  

A Reencarnação de Abraão, Moisés, João Batista 

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

Allan Kardec. 

   

   _________________ 

   Baseado nessa descoberta, foi constatado com 

antecedência de mais de um ano, o assassinado do 

primeiro ministro de Israel, Yitzhak Rabin, e 

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

e de fato foi assassinado um ano depois de 

acordo com o que fora previsto no código 

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

permaneceu oculto. Agora, decifrado com ajuda do 

computador, poderá vir a revelar nosso futuro. 
 

 
 

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

 
 

   O código foi descoberto por um matemático 

israelense, que provou o fato publicando as 

provas num jornal científico de renome, e 

confirmado por matemáticos famosos no 

mundo todo. 
 

   O livro publicado sobre esse assunto é a primeira 

descrição completa de uma descoberta científica 

que pode vir a mudar o mundo, relatada por um 

repórter cético, não-religioso, que acabou fazendo 

parte da história. 
 

   O código de três mil anos de idade prevê fatos 

que aconteceram milhares de anos depois de a 

Bíblia ter sido escrita. Prevê assassinato dos dois 

Kennedy, a bomba da cidade de Oklahoma, a 

eleição de Bill Clinton - tudo desde a Segunda 

Guerra Mundial até Watergate, do Holocausto a 
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Hiroshima, da chegada do homem à Lua até a 

colisão de um cometa com Júpiter. 
 

    
 

O CÓDIGO SECRETO DO 

ESPIRITISMO 

Coube aos investigadores científicos internacionais 

averiguar a autenticidade dos códigos secretos na 

Bíblia... No Brasil, senão aos veneráveis estudiosos 

do Espiritismo, com certeza que caberá aos sérios e 

competentes acadêmicos a tarefa de dar 

notoriedade aos sagrados Códigos Secretos de 
Deus na Terceira Revelação. 

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

biblia.html    
 

   Artigo acessado da Internet pelo médium em 16/12/2016, e 
devidamente adaptado para aqui. 

_________________________ 

http://filosofiaetecnologia.blogspot.com.br/2011/05/o-codigo-secreto-da-biblia.html
http://filosofiaetecnologia.blogspot.com.br/2011/05/o-codigo-secreto-da-biblia.html
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A “Numerologia Espírita” na Obra de 

Allan Kardec e Chico Xavier 

 

 

Allan Kardec: A Reencarnação Passada de 

Francisco Cândido Xavier:                                         

O Espírito da Verdade 

O Diretor Geral das Atividades Mediúnicas de 

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

PARA MAIS UMA VEZ VIRMOS A REALÇAR TODA A PROCEDENCIA 

DIVINA DA MEDIUNIDADE DE SÃO LUIS DE FRANÇA, AGORA 

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

QUANDO PROCURAMOS, ANTES DE TUDO, DESTACAR A OBRA DO 

ESPÍRITISMO, POR ALLAN KARDEC E FRANCISCO CÂNDIDO 

XAVIER, JÁ QUE AMBAS AS PERSONAGENS SE FAZEM PRESENTES EM 

TODO O CONJUNTO DE REVELAÇÕES MATEMÁTICO-ESPIRITUAIS QUE 

ATÉ AGORA TEM SIDO DISPONIBILIZADAS PELA BONDADE DE NOSSO 

SENHOR JESUS CRISTO.  

– ANDRÉ LUIZ (ESPÍRITO) 

 

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

septenária é por causa da perfeição que se celebra nos dons 

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

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

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

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

aventurados.” 

 

– Santo Agostinho 

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

Antonio Fazendo, Lisboa, Verbo, 1974. 
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_________________ 

   Procurando fortalecer o nosso serviço de estudo mediúnico e de 

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

ao nosso encontro direto com os leitores encarnados um pouco mais 

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

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

pequeno, mas muito sugestivo extrato, que cremos será de 

grande valia para que os nossos devotados espíritas, pesquisadores 

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

motivo qualquer, não terão condições de estudar mais detidamente 

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

alta confiabilidade das palavras dos Benfeitores Espirituais 

(desencarnados e encarnados – estes últimos, em estado de 

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

reencarnação atual de São Luis de França: 

   Agora nos perguntamos: “Será realmente que esses dados 

histórico-matemáticos seriam “apenas” uma mera 

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

acaso, verdadeiramente, não existe. 

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

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

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

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

Lucas, seja ele material ou moral, sem qualquer desfavorecimento 

descabido para com outros irmãos de serviços mediúnicos ou 

mesmo a qualquer ensejo de favorecimento especial à sua própria 

personalidade espiritual, vejamos que o próprio Senhor Jesus nos 

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

   É de todo certo que muitos apressadinhos (os espíritas, 

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

verdadeiros “fiscalizadores” do Espiritismo-Experimental, bravios, 

irritadiços e arrogantes, questionando a incontestável realidade dos 

fatos até aqui apresentados de maneira positiva pela Falange do 
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Espírito da Verdade, tentando passar para os demais a condição 

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

evidências matemáticas, exatamente por acreditarem que “outros 

tantos milhões de criaturas encarnadas no solo da Terra também 

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

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

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

perfeita alusão à sua condição de principal Provedor Genético 

da Sagrada Genealogia do Cristo, assunto este já muito 

bem (matematicamente) documentado na maioria das suas 94 

obras anteriores. 

 

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

natural pensar desse modo, por outro, solicitaremos aos possíveis 

contraditores de nosso serviço mediúnico que apresentem alguma 

outra pessoa que seja, também, médium de variadas 

faculdades psíquicas, e que, evidentemente, nos traga o 

conjunto de características matemático-mediúnicas que foram 

produzidas e apresentadas até o presente momento, em seu 

conjunto numa impressionante coleção, agora, de 95 livros de 

inquestionável valor doutrinário para o Espiritismo, versando de 

maneira clara, racional, e objetiva, sobre temas matemático-

transcendentais (Os Sinais & Códigos Secretos de Deus 
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no Espiritismo) que chegam a confundir até mesmo os mais 

excelentes investigadores da Reencarnação, da Mediunidade e da 

Vida Espírita, e que, à rigor, esteja suficientemente capacitada para 

verter do Mais Alto, de um só golpe, toda esta imensa quantidade 

de informações filosóficas, científicas e religiosas que fazem parte 

tanto da obra original “SÃO LUIS IX”, quanto do seu Portfólio 

São Luis IX (“A Reencarnação Programada & Múltipla na Obra São 

Luis IX”), sobre o tema da VOLTA de São Luis de França. 

 

   Por este mesmo motivo que, particularmente, nos acautelamos no 

sentido de trazer aos nossos modestos estudos o que podemos 

caracterizar como: “cruzamento de datas e acontecimentos 

matemáticos específicos” que marcaram não apenas a vida 

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

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

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

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

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

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

mesmo assunto, embora de maneira diversificada, como o exemplo 

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

Davi), num entrelaçamento aritmético assustadoramente 

perfeito com os escritos dos Profetas hebreus, dos 
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Evangelistas, de Allan Kardec e de Chico Xavier, e da 

História, facultando desse modo uma maior precisão 

numérico-circunstancial em torno da “Aritmética 

Reencarnacionista” aqui em exposição, e um mapa matemático 

perfeito indicando as suas programações reencarnatórias, mediante 

cálculos precisos, embora muito simples de serem feitos. 

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

mediúnica do nosso tarefeiro encarnado, abstração feita de sua vida 

quase apostolar, quase de insulamento e demasiadamente sofrida 

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

disposição diuturnamente, e agora na produção do presente 

trabalho, faz com que todos nós venhamos a meditar com profundo 

carinho no que os Agentes da Luz estão a lecionar da Vida Maior 

para a Vida Material de meus irmãos. 

   Por outro lado, pela surpreendente semelhança do talhe facial 

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

Filho e São Luis, como apresentado nas fotografias que ilustram 

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

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

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

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

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

como ficou evidente nos registros fotográficos 

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

ficar tranqüilos em relação ao testemunho prosopográfico 

dos personagens em análise, tanto do passado quanto do 

presente (qualquer perícia mais aprofundada neste campo da 

técnica policial e criminalística deverá levar em consideração outros 

tantos aspectos de natureza Mediúnica, Médica, e forçosamente 

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

uma prova material, mesmo que circunstancial, e 

documental, particularmente em torno da “Reencarnação 

Programada da Família Real de França” do século XIII, 

assim como a do século XVII – como apresentado de maneira 
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consistente no livro: “A Reencarnação Programada & Múltipla 

na Obra São Luis IX”. 

    

     

   Segundo os nossos Amigos Espirituais, o saudoso médium Ranieri não 

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

Gutenberg, O pai da Imprensa. 

   Nota do médium: Pelo Espírito Rafael A. Ranieri, da obra “SÃO LUIS IX”, 

pag. 410, 411 e 412, adaptado a partir do seu texto original para esta nova 

versão de 02/2019, em “NO ESPLENDOR DO AMOR – VOL. 5”. 
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Segundo nos informa o Espírito Rafael A. Ranieri (que quando encarnado, 

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

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

estudos da Reencarnação, visto que está aparelhada por diversas 

ferramentas matemáticas que poderão elucidar alguns dos grandes 

“enigmas” sobre as Vidas Sucessivas. 

_________________ 

Numa análise estritamente científica, e até mesmo doutrinária, 

com total isenção de animo, qualquer sério estudioso da 

Reencarnação verificará que o que estamos assistindo aqui é um 

caso (matematicamente) comprovado de Vidas Sucessivas.  

_________________ 
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FIM DA SEGUNDA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelo Espírito Veneranda                              

Com  
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A OBRA PRIMA DA MEDIUNIDADE DE VIVALDO P. S. FILHO 

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

 
 

   Neste trabalho memorável de pesquisa e mediunidade, comandado pela Falange do 
Espírito da Verdade, os nossos amigos espíritas, tanto quanto os aficionados pelas 
Revelações do Mundo Maior em torno do tema excitante da Reencarnação, estejam 
nas Academias do mundo ou a integrar o enorme contingente de irmãos que lidam 
com a Cultura e com o Saber, mesmo, apenas, e tão somente, por entre as quatro 
paredes dos movimentados Centros Espíritas da atualidade, encontrarão motivos de 
sobra para “investigar” e “estudar”, “aprender” e “concluir”, sobre o que está por 
Detrás do Véu de Isis, em relação aos incontáveis “SINAIS” E “CÓDIGOS” 
SECRETOS deixados pelos Espíritos do Senhor para marcar a VOLTA, no solo da Pátria 
do Cruzeiro em pleno século XX, do glorioso Espírito de São Luis de França, que foi, ao 
tempo de Allan Kardec, o Presidente Espiritual da “Sociedade Parisiense de Estudos 
Espíritas, já que se somando às incontáveis evidencias matemáticas, e outras 
tantas de natureza fotográfica, estão diversas mensagens espirituais de alto valor 
científico, filosófico e religioso, que, com toda a certeza, haverão de iluminar os 
corações dos seres encarnados que amam verdadeiramente o Senhor da Vida e Lhe 
dedica, fielmente, a própria existência, pela Caridade Moral e pela Caridade Material. 
   Aqui, o estudioso bem intencionado e atento, observará que o mundo das forças 
físicas, quanto o Universo Ilimitado, vibra e se move por meio de “equações” muito 
bem estruturadas. 
   Pois, é a Inteligência Suprema do Pai Celestial, construindo e reconstruindo o 
Espírito, no seu esforço perpétuo de crescimento e evolução. 

 

Irmã Rosália (Espírito) 

 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 07 de fevereiro de 2015) 

    
   Nota do médium: A Beata, Irmã Rosália Rendu (1786-1856), trata-se da reencarnação da 

Rainha Isabel de Aragão, considerada pela Igreja Católica como a Rainha Santa de Portugal. 

    
   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. 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20031109_rendu_photo.html
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A REENCARNAÇÃO PROGRAMADA DE 

SÃO LUIS DE FRANÇA 
 
   Este precioso e rico trabalho sobre as Vidas Sucessivas do 

Espírito São Luis de França, está disseminado em várias obras 

mediúnicas por nosso intermédio, configurando-se num serviço 

espiritual da mais elevada moral, pois os Espíritos da Vida Maior 

que nos dirigem as faculdades mediúnicas são os mesmos que 

orientaram os trabalhos gloriosos de Allan Kardec, na França, 

quanto os do inesquecível médium Francisco Cândido Xavier, em 

Pedro Leopoldo e Uberaba, Minas Gerais, no Brasil. 

________________ 
 

   
 

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

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

uma única pessoa (Alan Lee) se lembra de ter vivido dezesseis (16) 
vidas passadas, tudo muito bem documentado cientificamente. 

 

________________ 
 

Vivaldo P. S. Filho 
(médium) 
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A REENCARNAÇÃO PROGRAMADA DE  

SÃO LUIS DE FRANÇA 

 

       
 

   Num trabalho psicográfico precioso, quão exaustivo, “SÃO LUIS IX – O 

APÓSTOLO ESPIRITUAL DA CODIFICAÇÃO ESPÍRITA”: 

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

que se prolongou pelo período de quinzes meses consecutivos, quase que 

ininterruptos, pelo fato mesmo do sensitivo encarnado ter se empenhado à 

tarefa mediúnica até nas noites e madrugadas em que os Autores Espirituais 

lhe transmitiam orientações, conselhos e instruções de elevado valor histórico, 

científico e moral à Luz do Consolador Prometido, o querido tarefeiro espírita 

Vivaldo P. S. Filho descortinou para o mundo dos mortais algumas de suas 

vidas passadas, amealhadas de informações precisas e mediante um acervo 

incontável de provas matemáticas (e imagens fotográficas), somente 

acessíveis às mentalidades sinceramente devotadas às ocorrências de natureza 

reencarnacionista, mediante uma lúcida, quão sólida, compreensão das Obras 

de Allan Kardec e Francisco C. Xavier, por meio do estudo e da reflexão, da 

análise e da observação atenta de que todos nós, encarnados e desencarnados, 

nos movemos e nos manifestamos segundo a Vontade Suprema do Criador, de 

maneira invariavelmente Diversa e Múltipla. 

   A obra, magnânima por si só, com um total de 737 páginas, fruto do labor 

de várias Entidades Luminosas da Vida Mais Alta, intercala conceitos científicos 

da Mecânica Reencarnatória com inúmeras mensagens carregadas de 

simplicidade, eloqüência e puro vigor Espiritual (de Allan Kardec, Cárita, Lady 

Di, Indira Gandhi, Lavoisier, Neio Lúcio, Emmanuel, Eurípedes Barsanulfo, José 

Herculano Pires, Inácio Ferreira, Bezerra de Menezes, Veneranda, Maria 

Santíssima, Jesus Cristo, dentre outros Mensageiros Celestes), impregnadas da 

palavra sempre luminosa do Evangelho de Nosso Senhor. 



         Livro # 94: “No Esplendor do Amor – Vol. 5” – Esp. Veneranda/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
162 

Ed. e-book: 
2019  

   É certo que não temos aqui um romance histórico com episódios marcantes 

da vida passional dos seus principais personagens: rei Luis IX de França, rainha 

Branca de Castela, rainha Margarida de Provença e princesa Margarida de 

França, porém um compêndio verdadeiramente enciclopédico que traz em seu 

conjunto, pelo esforço das Magnânimas Entidades da Luz, o que podemos 

denominar, conceitualmente: “Os Arquivos Vivos da Monarquia Divina”, 

facultando aos amigos do solo planetário compreender, um tanto mais, que 

tanto na Terra quanto no Infinito Céu de Deus o destino da ALMA Imortal 

estará sempre atrelado às ocorrências de ordem moral, psíquica, cultural, 

comunitária e social, mediante a palavra sempre luminosa do Profeta de 

Nazaré, de que “HÁ VÁRIAS MORADAS NA CASA DE MEU PAI”. 

   Um conjunto impressionante de dados reencarnatórios, por meio de 
precisos fatos e evidências matemáticas, aparecem de maneira universal, 
sempre lógicas e conseqüentes, embasado no que existe de mais 
respeitável no mundo científico da Terra, a exemplo das obras dos 
conceituados pesquisadores Dr. Hemendra Nath Banerjee (Índia), Dr. Ian 
Stevenson (U.S.A.), e do Prof. Dr. Hernani G. Andrade (Brasil).  
  

Espírito André Luiz 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 
Salvador/BA, 07 de fevereiro de 2015 – Atualizado em: 20/01/2018. 

   Nota do médium: Para uma compreensão total do assunto, será imprescindível que o 
estudante de Espiritismo também se reporte ao nosso "Reencarnação Programada 
& Múltipla na Obra São Luis IX" (269 pág.), assim como nos demais livros de 
nossa lavra mediúnica. 
 

 
    
   Pois nunca será demais recordarmos das sábias advertências do Codificador do 
Espiritismo, para que antes que fizéssemos algum juízo de valor sobre determinado 
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assunto ou alguma específica obra, nos debruçássemos sobre o seu conteúdo de 
maneira profunda e respeitosa, para que não viéssemos a incorrer num grande 
atestado de ignorância pessoal e completo desrespeito ao bom senso científico.  
 
   E como bons espíritas que somos, ou pelo menos desejamos ser, precisamos ter 
cautela e atenção para com as coisas graves da vida, tenham elas sido produzidas por 
nós mesmos ou pelos demais companheiros de Doutrina dos Espíritos. 
 

   

                          André Luiz                                               Vivaldo Filho 

 

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

separadamente, depois coligidas num corpo metódico, quando puderam ser reunidos 

materiais suficientes. Esta parte da ciência espírita mostra desde já que não é uma 

concepção sistemática individual, de um homem ou de um Espírito, mas produto de 

múltiplas observações, que tiram sua autoridade da concordância existente 

entre elas”. – Allan Kardec 

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

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

OS ARQUIVOS DIGITAIS (EM E-BOOKS) DOS TRÊS VOLUMES ESTÃO 

DISPONÍVEIS PARA OS INTERESSADOS: INTEIRAMENTE “GRATIS”! 

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

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

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

mais de 90 obras psicográficas, em E-BOOKS: Completamente: Grátis!! 

Numa série de comoventes e inspiradoras Mensagens 

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

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

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

consolam, esclarecem e animam os corações humanos, 

sempre desejosos que se encontram de transmitir aos 

companheiros encarnados na Terra: mais Amor e mais 

Carinho, mais Educação e mais Orientação, com palavras 

carregadas não somente de grandes verdades, mas, acima 

de tudo, de muita Esperança no futuro, para todos aqueles 

que 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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 A Vida e a Morte de Allan Kardec 

Segundo a "Numerologia Espírita" 

de São Luis IX, contada por 

Gabriel Delanne 
 

Uma imperdível coleção composta por                        
3 VOLUMES que trazem preciosas lições de vida 

para todos aqueles que já buscam pelo 
Evangelho de Jesus a iluminação de suas almas, 
que propõem comemorar os CINCO (5) ANOS de 
tarefas psicográficas de Vivaldo Filho, quando 

em junho de 2012 ele passou a receber de 
maneira mais ostensiva as cartas espirituais dos 

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

 
 

Os Livros # 40, 41 & 42 “As Estrelas Cantam”,  

“Os Astros Encantam” e “Jesus Brilha” já se 

encontram disponíveis em nosso Site Espírita. 

   

LANÇAMENTOS OFICIAIS REALIZADOS                 

EM 21 DE MAIO & 11-19 DE JUNHO DE 2017. 
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ALÉM DAS BELÍSSIMAS E ESCLARECEDORAS MENSAGENS 

DOS ESPÍRITOS SUPERIORES EM CADA UM DESTES                         

3 VOLUMES, SÃO APRESENTADOS MINUCIOSOS ESTUDOS 
MATEMÁTICOS QUE ATESTAM A VERACIDADE DOS 

INEBRIANTES FATOS DA NUMEROLOGIA DIVINA DENTRO 

DA OBRA: "BIOGRAFIA DE ALLAN KARDEC", EM SUA 1A. 
EDIÇÃO BRASILEIRA PELA COMPANHIA EDITORA NACIONAL, 

ANO DE 2015, QUANDO VEREMOS 

OS "SINAIS" & "CÓDIGOS" SECRETOS DE DEUS DO 
ESPIRITISMO INSERIDOS NO CONTEXTO EDITORIAL DESTE 

MAGNIFICO LIVRO DE HENRI SAUSSE. 
 

     
 

 OS ARQUIVOS DIGITAIS (E-BOOK) ESTÃO DISPONÍVEIS 

AOS INTERESSADOS: INTEIRAMENTE “GRATIS”! 

 

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

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

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

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

BY A FALANGE DA VERDADE – OBRA INTEIRAMENTE GRÁTIS – 05&06/2017   
 

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 
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BY A FALANGE DA VERDADE 

 

     

Acreditem, meus amigos! Tudo aqui Revelado é obra de 

Deus, porque se não fosse dessa maneira é bem 

verdade que não estaríamos sendo alvos da atenção de 

milhares e milhares de pessoas de várias partes do 

mundo, carregadas não apenas do interesse de 

conhecer algumas das Vidas Sucessivas de São Luis, 

em nome da Instrução, mas do sincero interesse de 

aprender conosco, os pequeninos Seres do Além, a 

forma mais adequada e segura de sermos felizes, que 

não pode ser de outra maneira que a do Amor.  

Ian Stevenson (Espírito)                                            

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                      
(Salvador/BA, 19 de fevereiro de 2019) 

BY VENERANDA/A FALANGE DA VERDADE                                                        

SEM FINS LUCRATIVOS – 19/02/2019.  
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