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______________________  

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

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

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

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

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

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

financeiro. 

 

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

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

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

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

P. S. Filho, to gauge financial profit.                                                         
 

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

______________________  

 

 

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

"Calculada a deflexão que sofreria a luz das 

estrelas cujas projeções passam bem próximas ao 

sol, foi encontrado o valor de 1,75 segundo de 

arco. As fotografias obtidas pelas expedições que 
foram observar, nas regiões equatoriais, o eclipse 

solar, ocorrido em 29 de maio de 1919, revelaram 

um desvio médio de 1,64 segundo de arco para a 

luz das estrelas mais vizinhas do disco solar.” 
 

 
 

(Hernani Guimarães Andrade, "A TEORIA CORPUSCULAR 

DO ESPÍRITO”, Capítulo III, A QUARTA DIMENSÃO E 

O HIPERESPAÇO, A Curvatura do Espaço, pág. 101 –                        
1ª. edição – Editora DIDIER, Outubro de 2007.                           

(O destaque é nosso). 

________________  
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Os Diretores Espirituais                                                              
do Médium Vivaldo P. S. Filho 

 

Veneranda (Santa Isabel de Aragão) 

Francisco Cândido Xavier 

Elizabeth d´Espérance 

Adolfo Bezerra de Menezes 

André Luiz (pseudônimo do Dr. Carlos Chagas) 

Cárita (pseudônimo de Santa Irene de Atenas) 

São Paulo (Apóstolo) 

Erasto (no lugar de Emmanuel) 

Santa Clara de Assis 

____________ 
 

 

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

 
 

"MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS - 

Relatos de um Médium Espírita" 

_______________________ 
 

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

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

_______________________ 
 

PREFÁCIO – Pelo Médium Carlos A. Baccelli 
 

MEDIUNIDADE ENTRE OS DOIS MUNDOS 
 

No campo da mediunidade, cada médium com sua 

condição receptiva, quanto cada espírito com a sua 

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

que se articula entre os Dois Mundos, na qual 

espírito e médium se complementam, por serem 

interdependentes. 

A obrigação de estudar e de conhecer compete 

tanto ao médium quanto ao espírito, pois um não 

pode, de maneira absoluta, suprir a deficiência do 

outro. 

Neste livro, que devemos ao esforço sincero do 

confrade Vivaldo, devotado seareiro da Doutrina 

Espírita, nos deparamos com inúmeras informações 

hauridas em outras fontes e experiências por ele 

mesmo vivenciadas no cotidiano de seus labores 

mediúnicos com Jesus. 

Temos certeza de que esta obra será de grande 

utilidade para todos os estudiosos do tema em 

pauta – Mediunidade –, descortinando novos 

horizontes à compreensão de muitos. 

Conforme temos dito noutras oportunidades, se o 

Espiritismo carece de ser estudado como Ciência do 

Espírito que é, a Mediunidade precisa igualmente 

ser estudada como sendo um de seus ramos mais 

importantes de especialização. 

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

requisitar, cada vez mais, a participação consciente 

e responsável do medianeiro no intercâmbio entre 

os Dois Planos da Vida. 

Sobretudo, permanece-se na expectativa de que o 

médium espírita continue fiel ao “dai de graça o que 

de graça recebestes”, pois tanto o conhecimento do 

Espiritismo quanto o exercício da mediunidade não 

fazem qualquer sentido, sem que se volte para 

nossa necessidade inadiável de renovação íntima. 

_______________________ 
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Nota explicativa por Vivaldo P. S. Filho: 

Este comentário trata-se do "Prefácio" da nossa 

primeira obra mediúnica, "MEDIUNIDADE EM DOIS 

MUNDOS/AMOR, SEXO E OS VARIADOS ASPECTOS 

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

Espíritos de Elizabeth d´Espérance, Francisco Cândido 

Xavier & Adolfo Bezerra de Menezes, prefácio este 

assinado pelo eminente médico e benfeitor 

desencarnado (cirurgião-dentista) Dr. Odilon 

Fernandes, em 23 de março de 2009, durante reunião 

íntima nas dependências do "Lar Espírita Pedro e 

Paulo", em Uberaba/Minas Gerais, companheiro das 

lides espíritas com enorme serviço prestado à causa do 

Consolador Prometido nas terras do Cruzeiro. 

Atualmente, o Espírito Odilon Fernandes, trata-se de 

um valoroso Instrutor da Vida Maior especialista em 

Mediunidade e na Vida Espiritual e autor de várias 

obras de alto valor doutrinário sobre estes temas, com 

a primeira delas pela lavra mediúnica de Baccelli 

("Mediunidade e Doutrina", IDE - Instituto de 

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

inesquecível médium mineiro Francisco Cândido Xavier. 

Quanto ao médium Dr. Carlos A. Baccelli, atualmente 

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

10 em parceria psicográfica com Chico Xavier, e 

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

o Chico, o Baccelli atualmente é considerado um                 

dos maiores biógrafos no Brasil do                                 

Apóstolo da Mediunidade. 

_______________________ 

Para acessar (inteiramente GRÁTIS!!) este livro digital (PDF), 

basta que o interessado vá diretamente para o específico link: 

VIVALDO P. S. FILHO | mediunidade-e-jesus 

(vivaldoespiritismo17.com.br) 

https://www.vivaldoespiritismo17.com.br/bio
https://www.vivaldoespiritismo17.com.br/bio
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Allan Kardec e sua reencarnação futura como Chico Xavier. 

    

São Luis IX e sua reencarnação futura como Vivaldo P. S. Filho. 
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 ______ **** ______ 

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, 

nascido e hoje vivendo em Salvador, Bahia, Brasil. 

__ São Luis IX (9)__                                         

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

______****______ 
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Novos Rumos à                                   

Mediunidade-Espírita 

Com Diversos Espíritos 
 

Vivaldo P. S. Filho                                                          

& Hernani G. Andrade 

 

“Paulo e Estevão”, O (seu) Livro preferido de Chico Xavier. 

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

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

o Espiritismo, capítulo XV, FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO). 
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Carmem Miranda & Dean Martin. 

As imagens, quanto os pequenos extratos, apresentadas neste 

trabalho espiritual: ”NOVOS RUMOS À 
MEDIUNIDADE ESPÍRITA”, foram capturadas em 

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

consideração que todo o nosso esforço aqui é, unicamente, de 

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

solidariedade e fraternidade, desprovido também de qualquer 

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

qualquer lucro financeiro.                                                                   
 

1a versão: 02/2017 by Vivaldo P. S. Filho 

2ª. VERSÃO REVISTA & AMPLIADA EM 12/2021. 

   Este Livro, que tem a Autoria Espiritual de André Luiz, 

vem complementar obras anteriores da lavra mediúnica de 

Vivaldo P. S. Filho que se referem à atual Missão do 

Espírito São Luis IX (já reencarnado no Brasil), que à 
época da Codificação foi o Presidente Esp. da Sociedade 
Espírita de Paris, orientando de mais perto os Serviços 

de Kardec junto à Falange do . 
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______________ 
 

NOTA ESPECIAL DO MÉDIUM: 
 

   Segundo os dados (virtuais) que produzimos à época 

sobre esta específica obra (# 30), a sua publicação em 

nosso se deu em 02/2017, quando 

temos o backup (original), deste Livro (30), que foi 

preservado em um arquivo Word para uma possível 

conferência histórica e/ou doutrinária, com data de 

02/2017, quando para o backup em PDF, existe em 

nosso acervo digital também com data de 02/2017, que, 

claro, poderão virem a servir para alguma conferência 

histórica e/ou doutrinária, caso isto seja do interesse de 

algum pesquisador ou pesquisadora. 
 

    
 

As capas: da 1ª. versão, de 02/2017 & da 2ª. versão, do mês 12/2021. 
 

   Aqui, vamos fazendo a sua Revisão & Ampliação, 

segundo este backup original de 02/2017!! 
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Vivado P. S. Filho, em seu Lar. 
 

   Nota do médium: Sempre rogamos aos nossos amigos leitores que queiram nos perdoar 
a grande deficiência cultural, pois apesar de darmos o maior cuidado às revisões de texto 
em nossos livros mediúnicos, sempre ocorre alguma falha em decorrência de nosso limitado 
conhecimento de gramática, por exemplo.                                                                                 
   Os meus Amigos Espirituais, por mais que sejam zelosos e atentos, em hipótese alguma 
que não substituem a cooperação dos especialistas encarnados da língua portuguesa, que, 
infelizmente, não encontrei ainda para a realização de uma Revisão considerável de nossa 
singela obra psicográfica, o que vou fazendo por mim mesmo. 
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“Se dizes de ti para contigo: ‘confio no médium’, 

robusteces o contingente de forças para a realização 

do melhor; contudo, se adicionas: ‘mas duvido da 

sinceridade da assistência que o cerca’, fazes 

imediatamente o contrário.” 

(Emmanuel/Chico Xavier – “Seara dos Médiuns”, questão 331, FEB) 
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EM COMEMORAÇÃO DOS                                 

164 ANOS DO ESPIRITISMO                           

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

 

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

Espíritos em 1857. 

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

trabalho precisa continuar”... E dentro desse ritmo 

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

obra deles mesmos, que não pode ter solução de 

continuidade!... 
    
 

 Quem desejar reproduzir partes de meus livros 

mediúnicos, poderão o fazer sem impedimento 

algum, apenas solicitamos a generosidade de citar a 

nossa específica obra como a fonte de consulta. 
 

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

 

   Rogamos aos nossos amigos leitores que queiram nos 

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

fazer o melhor de minhas forças. 
 

 

   
 

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

 
    

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

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

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

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

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

 
                                               

   Meus irmãos de caminhada! Esta é uma regra que deve 

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

, pois não há como 

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

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

_______________ 
    

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

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

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

 

– Neio Lúcio 
 

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

 

O Médico-Amigo de Chico Xavier! 

  

Prezado amigo Vivaldo, 

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

leitores” que estão trabalhando nas Universidades. Dentre 

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

e a de Minas Gerais, existem grupos estudando a 

Espiritualidade À LUZ DA MEDICINA...  

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

se levantarão contra o seu livro por nele existirem obras 

polêmicas, que alguns irmãos “ainda não devidamente 

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

– ELIAS BARBOSA                                                  

(Comentário antes de sua desencarnação prematura,                                                   

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

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

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

A NOVA CIÊNCIA DA “NUMEROLOGIA ESPÍRITA” 

APREGOA NÃO APENAS A OBSERVAÇÃO FRIA E PURA 

DOS NÚMEROS E DOS CÁLCULOS NA DECIFRAÇÃO 

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

INSERIDOS NA BÍBLIA SAGRADA E NA LITERATURA 

ESPÍRITA DE ALLAN KARDEC E FRANCISCO C. 

XAVIER, PARTICULARMENTE, MAS UMA 

RACIONALIDADE TODA ESPIRITUAL, QUE ENVOLVE 

SENSIBILIDADE E SENTIMENTO, MORAL E ÉTICA, 

RELIGIÃO E RELIGIOSIDADE, QUE SÃO AS 

FERRAMENTAS IDEAIS PARA QUE POSSAMOS AFERIR A 

AUTENTICIDADE DOS FENÔMENOS DA REENCARNAÇÃO 

PROGRAMADA & “MÚLTIPLA”, PELOS PROCESSOS 

NATURAIS DA LÓGICA E DA SABEDORIA, DO 

CONHECIMENTO E DA EDUCAÇÃO, SEMPRE FRUTOS DE 

UMA MENTALIDADE SADIA, DE UM CORAÇÃO PURO,                 

E DE UMA ALMA CARIDOSA.  

     

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

(Salvador/BA, 24 de julho de 2015)                                   

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

cujas diversas partes foram tratadas 

separadamente, depois coligidas num corpo 

metódico, quando puderam ser reunidos 

materiais suficientes. Esta parte da ciência 

espírita mostra desde já que não é uma 

concepção sistemática individual, de um homem 

ou de um Espírito, mas produto de múltiplas 

observações, que tiram sua autoridade da 

concordância existente entre elas.” 

   

–  

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

1866, Introdução ao estudo dos fluidos espirituais, 

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

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

Médium Vivaldo P. S. Filho 

 

Vivaldo Filho concedendo uma entrevista à conceituada jornalista 

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

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

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

   O Espírito Allan Kardec, que é o nosso mais 

graduado Benfeitor Espiritual – muito embora ele tenha 

preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica como 

Chico Xavier, às vezes, e segundo as circunstâncias 

psíquicas que envolvem cada comunicado, ou seja, a 

depender da natureza mental e emocional do diálogo, faz 

questão de se fazer perceber com a personalidade marcante 

do grande Codificador do Espiritismo, o que naturalmente 

me deixa completamente envolvido pela emoção e pela 

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

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

Nova Ciência da “Numerologia Espírita”, se 

constitui tão somente de um simbólico apêndice, um detalhe 

mesmo, devotado ao interesse de expressar uma 

vestimenta nova, ou antes, uma roupagem atual, e 

específica, da já conhecidíssima “Numerologia”, 

reconhecendo ele o caráter muito particular, quanto muito 

valoroso, desta emblemática Ciência dos Números, que 

acreditamos, tanto eu mesmo quanto os meus amorosos 

Amigos Espirituais, ser um belo veículo de averiguação das 

ainda Desconhecidas e Grandes Verdades da Criação 

Universal, dentro das suas disciplinas particulares e 

especializadas. 

 

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

Especial do Médium 

   

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

e atuantes Benfeitores Espirituais da Vida Maior, embora ele 

tenha preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica 

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

circunstâncias psíquicas que envolvem o comunicado, ou seja, 

a natureza mental e emocional do diálogo que vamos mantendo, 

quanto doutrinária, faz questão de se fazer perceber com a 

personalidade do grande filósofo grego Pitágoras, o Pai da 

Numerologia, COM A INTENÇÃO DE NOS ILUSTRAR 

ACERCA DAS INÚMERAS POSSIBILIDADES DO PSIQUÍSMO 

HUMANO-ESPIRITUAL, DANDO-NOS A CERTEZA DE QUE 

OS NOSSO ESPÍRITO, ESTEJAMOS ENCARNADO OU 

DESENCARNADO, EM DETERMINADAS CIRCUNSTÂNCIAS 

E SITUAÇÕES, POSITIVAMENTE, PODEM ACESSAR O SEU 

PASSADO PRÓXIMO OU MESMO MUITO REMOTO, MESMO 

QUE ESTE PASSADO REMONTE AOS MILÊNIOS DO TEMPO 

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

intelectualizados, mas embrutecidos pela maldade, mesmo que 

temporária seja essa maldade, também tem como acessar as 

suas ou mesmo as nossas INÚMERAS memórias pregressas, 

quando, neste caso particular, procuram devassar determinados 

conhecimentos arquivados e mantidos de maneira quase 

mecânica em determinadas regiões do nosso corpo caloso que 

tenhamos assimilado no tramite natural de nossa evolução 

intelectual, levando em consideração que muitas fraquezas 

morais e emocionais que aparentemente já foram esquecidas 

por nós também possam ser de seus interesses, imediatos ou 

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

apresentado pela Nova Ciência da “Numerologia 

Espírita”, segue apenas o ritmo natural da Evolução do 

Conhecimento, que está sempre sujeito a novas interpretações 

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

sem que haja a absoluta necessidade de lhe reformular os 

conceitos básicos. 

 

   Neste nosso caso, apenas apresentamos uma roupagem 

atual, num competente corpo de Doutrina Decifratória, da 

eficiente Numerologia de Pitágoras, reconhecendo, ele, o 

caráter muito particular, quanto muito valoroso, desta Ciência 

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

do grande Instrutor EMMANUEL, pela psicografia de Chico 

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

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

 ___________ 

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

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

obra mediúnica: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – A Revelação do 

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

apresentamos uma importantíssima opinião do grande 

médium Chico Xavier sobre o tema da Numerologia: 

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

Reencarnação Programada, ou seja, aquela seguindo 

princípios de origem Superior, atentem para a importância do 

extrato que retiramos da obra “Chico Xavier: encontros no 

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

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

traz uma verdadeira pérola de Emmanuel (por Chico Xavier) 

para uma melhor compreensão de nossos apontamentos à luz 

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

informações acima, lembrando ainda que o extrato a seguir foi 

encontrado dias após a elaboração do texto acima. Vejamos: 

P – Pessoalmente, e por experiência própria, acredito na 

influência dos números na vida das pessoas, ou da 

comunidade. A Bíblia contém citação freqüente de certos 

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

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

dado setenta vezes sete, o Apocalipse cita o número 7 

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

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

em si um mundo vasto de significações, que demanda estudos 

adequados com a supervisão de especialistas do assunto. Não 

disponho de elementos para confirmar ou negar as assertivas 

das autoridades que se manifestam nessa área de 

investigações espiritualistas. Guardo, porém, a convicção de 

que, em nosso renascimento já trazemos, por inspiração dos 

Benfeitores Espirituais que nos assistem, a influência dos 

números de que estejamos necessitados para que a vida nos 

conceda o melhor que sejamos dignos de receber. E isso 

acontecerá, até que possamos conquistar a numerologia como 

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

médium: Os grifos são meus. 
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_____________________ 

 

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

confirmação da verdade.” 

– Santo Agostinho (354–430 d.C.) 

_____________________ 

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

Me constrange pensar que os nossos amigos do moderno 

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

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

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

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

(Salvador/BA, 04 de dezembro de 2015) 
 

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

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

gota de luz ou cada rastro de sombra que tenha semeado 

ao longo de seu próprio caminho. 

– Emmanuel                                                  

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                         

(Salvador/BA, 12 de março de 2014) 
 

Por mais confiável que seja a fonte de pesquisa, 

jamais poderá ser a única. 

Espírito Allan Kardec                                      

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

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

vida física atendem aos seus deveres com exatidão, retomam 

pacificamente os domínios da memória, tão logo se 

desenfaixam do corpo denso, reentrando em comunhão com os 

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

continuidade do serviço de aperfeiçoamento e sublimação que                   

lhes diz respeito.” 

- Instrutor Druso 

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

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

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

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

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

comentário do benfeitor Druso é nosso). 

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

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

muito próxima da realidade a que está subordinado os variados 

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

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

Salvador/BA, 19 de junho de 2014 

“Continuando a nos apoiar na observação, fazemos filosofia experimental 

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

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

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

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

e sempre se esforçará por preencher as lacunas que possam 

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

apogeu da verdade absoluta.” 

– Allan Kardec 

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

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

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

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

LIBERDADE, COMO O PRÓPRIO SENHOR NOS CONDIZIU HÁ MAIS 

DOIS MIL ANOS ATRÁS, PELA SUBSTÂNCIA ETERNA DA MENSAGEM DO 

EVANGELHO. 

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

NO SEU FRONTISPÍCIO: 

... 

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

INADIÁVEL DE RECOSNTRUÇÃO DE NOSSAS MÚLTIPLAS 

PERSONALIDADES, QUE AINDA TEIMAM EM CONTINUAR SE 

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

DE SELVAGERIA, DE CORRUPÇÃO E DE PROFUNDO EGOÍSMO, DE 

DISCORDIA E DE INSANAS MAUDADES, QUE SE MANIFESTAM ATRAVÉS 

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

EXTERNO OU PELO UNIVERSO INTEIRO, NO QUAL SE COSNTITUE O 

NOSSO PRÓPRIO ESPÍRITO, CRIADO TODO IMORTAL E 

COMPLETAMENTE LUZ, ASSIM COMO O NOSSO PAI CELESTIAL: 

SEREMOS (REALMENTE!) FELIZES!!! 

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

 

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

A nossa sincera homenagem à minha preciosa mãezinha:                                                                

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

e de generosidade que nos lecionou durante a minha atual 
existência, quando no ano de 2017 completei 53 anos de idade. 
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                 Século XIII                     1972                
    

  
                  1973                        Século XXI 

 

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

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

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

Em nome dos meus Benfeitores Espirituais dedico esta obra à 

minha querida mãezinha Maria Isaura C. Cabral.  

– Vivaldo P. S. Filho 

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

 
 

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

nosso Lar sendo fotografada.                                                                                              

___________ 
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Agradecemos também ao Flaming Star Fan Club of Norway (Pal Gralund) por 
nos ter autorizado o uso de algumas das fotos de Elvis Presley, do seu imenso acervo. 

 

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

 

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

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

Homem de Bem. Many Thanks my gracious friend! 
 

 
 

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

http://www.flamingstar.no/
http://www.elvisfiles.no/
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_________________ 
 

O Espírito Dr. Inácio Ferreira Interpreta a 

“Numerologia Espírita” 

 

   A “Numerologia Espírita” nada mais é que o 

desenvolvimento natural do Espiritismo, pois não se dá ao luxo 

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

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

Céu as claridades dos “SINAIS” SAGRADOS DE DEUS, 

invariavelmente, inseridos em todo o ecossistema de vida planetária, 

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

devassemos a intimidade da maneira matematicamente correta, 

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

Cândido Xavier, especialmente estas, pela própria natureza dos 

seus inquestionáveis méritos mediúnicos quanto científicos, 

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

    

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

encarnados no mundo possam se balizar da melhor maneira possível 

diante das inumeráveis incógnitas do Mundo Oculto e do Plano 

Material, também. 

 

   Não temos dúvidas de que todo o nosso labor mediúnico, 

pelo médium Vivaldo, haverá de dar bons frutos dentro e fora 

do nosso meio doutrinário, pois se consideramos o Espiritismo 

uma Doutrina fundamentalmente Evangélica, não podemos nos 

esquecer de que Allan Kardec a conduziu também de 

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

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

com a devida adaptação para este Livro de Dr. Hernani G. 

Andrade com Espíritos Amigos. 
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______________ 
 

NOTA ESPECIAL DO MÉDIUM (Reprise): 
 

   Creio, que valha a pena a gente destacar o grande 

Serviço Espiritual que este inestimável Benfeitor da Vida 

Maior tem executado pelas faculdades psíquicas do Dr. 

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

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

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

de Deus: Francisco C. Xavier.  
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___________________ 
 

 
 

O Prof. Dr. Hernani G. Andrade no IBPP 

Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, foi 
Engenheiro, Parapsicólogo, eminente Cientista, estudioso e 

pesquisador da Mediunidade e da Reencarnação. 

___________________ 
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As Apresentações Iniciais                    

dos Espíritos de Luz 
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O , que, mesmo na 

condição de Espírito reencarnado, também se utiliza da 

mediunidade de Vivaldo P. S. Filho.  
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Novos Rumos à 

Mediunidade Espírita 

Em Lembrança aos Mensageiros da 9ª. Esfera Espiritual da 

Terra (Arte em geral ou Cultural e Ciência), que continuam na lida! 

     

TRABALHO MEDIÚNICO PSICOGRAFADO PELO MÉDIUM 

BAIANO VIVALDO P. S. FILHO (COM O AUXÍLIO DA INTUIÇÃO, 

CLARIVIDÊNCIA, CLARIAUDIÊNCIA, PSICOSCOPIA E 

PSICOMETRIA), REALIZADO PELOS ESPÍRITOS SUPERIORES 

TAMBÉM EM HOMENAGEM AOS LIVROS: 

“O APOSTOLO DA FÉ”                                                                       

“O MÉDIUM DOS PÉS DESCALSOS”  
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Com A Palavra: O Grande Benfeitor! 

Quando nos defrontamos com a própria 

consciência, especialmente quando já transpomos o 

, ficamos desconcertados 

por tamanha perda de tempo e pela quase 

inesgotável estranheza diante das divinas 

manifestações de fé e caridade por parte de 

companheiros (as) de trilha humana, conhecidos ou 

desconhecidos, que, de alguma maneira, 

procuraram nos alertar quanto a imensa 

necessidade que todos e todas nós, sem exceção, 

temos de Evoluir, seja como um homem de cultura, 

ou como uma nobre mulher carregada de               

atrativos românticos... 

Em qualquer situação que nos encontremos, no seio 

da vida terrena, ou já no vivendo no Mundo dos 

Espíritos, não há como fugirmos do imperioso 

concurso da Mente e do Coração na execução dos 

nossos inadiáveis compromissos perante a Vida de 

Deus, e com Deus, pois que a nossa rota somente 

se fará feliz, adiante do tempo, do sempre precioso 

tempo, se tivermos obedecido, agora, aos votos de 

castidade contra todo o mal moral, vivendo somente 

pelo Amor e pela Instrução!... 

(Espírito reencarnado)                                       

Vivaldo P. S. Filho (médium)                             

(Salvador/BA, 27 de fevereiro de 2017) 
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_______________ 

Nota do médium em 13/12/2021: 

 

   Eu tenho que dizer que este benfeitor espiritual, desde 

que se afastou de minha companhia de uma maneira que 

pudesse ter mais tempo para a sua própria reencarnação 

atual, tem me deixado com o coração cheio de saudades, 

sim, porque embora eu tenha outros Amigos Espirituais 

que me dão a sua Assistência-Direcional, fico como que 

meio vazio, sem aquele reforço que a sua própria Alma 

me daria se, aqui, estivesse comigo de uma maneira 

mais ostensiva, aliás, qual médium, em sã consciência, 

não desejaria ter muito, muito perto de si mesmo  a 

presença de uma Entidade tão Cristã?!... – Risos. 

   Mas, seja como for, estou aqui procurado fazer o meu 

melhor diante da enorme necessidade que todos e todas 

tem de permanecer no rumo certo de Deus, que é pela 

Caridade, sem distinção... 

   Que ele seja envolvido pelos fluidos salutares dos 

meus Guias & Amigos que estão, no presente, me dando 

a cobertura necessária para que eu Viva com o Cristo, 

hoje, amanhã, e sempre!!... 
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O , que também se 

utiliza da mediunidade de Vivaldo P. S. Filho.  
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Novos Rumos 

 

Outro dia, numa destas manifestações reiteradas do 

meu ego, 

Me vi numa imensa encruzilhada, 

Então, eu não sabia se ia para a minha direita ou 

para a minha esquerda, 

Para frente ou para traz... 

 

Pensei comigo mesmo, 
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Será que esse é o caro Dr. Hernani, 

Que tanto falam por aí... 

Pensei, pensei, e logo vi... 

 

 

É ele mesmo, de corpo e alma... 

Só não sei se mais de corpo ou de mais alma, 

Mas de uma coisa eu posso afirmar com convicção, 

Que é o homem mais puro de coração!... 

 

Cheguei perto, e lhe fiz uma pergunta singela, 

Quase que à queima-roupa: 

Professor, por gentileza, 

O senhor conhece muito sobre Mediunidade?!... 



                    Livro # 30: “NOVOS RUMOS MEDIUNIDADE...” – H. G. Andrade/Vivaldo P. S. Filho 

 50 

Ed. e-book: 
2017-21 

 

 

Ele, todo sorridente, 

Me olhou, me olhou, 

De cima a baixo, e depois de pensar, um pouco... 

Me respondeu calmo, e muito calmo: 

 

- Só sei mesmo de uma coisa, meu filho, 

Que Deus não poderia nos dar tantas oportunidades 

Para crescer, para brilhar, 

Se não tivesse, também, 

Por extrema bondade, nos dado uma escada 

PARA SUBIR E ESCALAR!... 

Espírito Jair Presente 
Vivaldo P. S. Filho (médium)                          

(Salvador/BA, 01 de junho de 2013, às 17h21min) 
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   Nota do médium: Na verdade, este nosso novo Livro 

(30) pela psicografia foi originalmente idealizado pelos 

meus Benfeitores Espirituais no ano de 2013, porém 

somente agora tivemos as condições reais de dar-lhe 

cumprimento, já que outras obras de nossa humilde 

mediunidade, cremos, tiveram a sua prioridade, mas 

hoje, 20/02/2017, foi que fizemos a devida Revisão da 

Mensagem acima de Jair Presente, embora sempre seja 

muito bom frisarmos que praticamente nada, ou nada 

mesmo, sabemos ou conhecemos das técnicas de 

poesia, enquanto que a minha gramática é bastante 

pobre também. 

   O nosso sincero amor à causa do Evangelho, pelos 

Bons Espíritos, é que nos dá a resignação diante de 

nossa própria deficiência cultural, etc..., nesta atual 

reencarnação, fazendo que continuemos a nos atrever 

a psicografar as suas Mensagens de Fé, de Esperança, e 

de Caridade. 
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O , que Coordena a 

por Vivaldo P. S. Filho.  
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CHICO XAVIER                                                              
– APRESENTAÇÃO # 4 – 

A NOSSA REALIZAÇÃO ESPIRITUAL 

 

Mediunidade: Na base de todo o serviço de 

Transcomunicação ou de Comunicação, jaz o 

pensamento da Criatura Humana, encarnada 

e/ou desencarnada, a gerar força nervosa e 

movimento através de partículas 

hipersensíveis do Plano Invisível, fazendo, a 

partir de si mesma, a sua conexão profunda 

com os Universos, a lograr, cada vez mais e 

sempre, uma perfeita sintonia com o 

Pensamento Criador de Deus, a dar forma, ou 

vestimenta, e especialmente substância, às 
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suas mais singelas expressões fenomênicas na 

esfera de suas intenções para o Bem ou para 

o mal, visto que o Pai Celestial está sempre a 

nos observar em cada uma de nossas 

pequeninas ou grandes ações, no Bem ou no 

mal . 

Por isso, , no 

interesse de investigar e compreender, para a 

sublimação de nossas próprias potências 

espirituais, na conquista do patrimônio maior 

de nossas vidas imortais: o AMOR!... Pois é 

com ele, e somente por meio dele, que 

estaremos aptos a receber e compartilhar, 

definitivamente, , segundo 

a palavra de Jesus na mensagem gloriosa da 

Boa Nova, recordando que “nada temos e 

nada possuímos, que nada somos e nada 

sabemos”, que não seja pela Misericórdia do 

Senhor Supremo da Vida. 

Este novo Livro (# 30) do nosso leal amigo e 

companheiro devotado das tarefas espíritas, 

Hernani G. Andrade, vem nos auxiliar a 

estabelecer uma linha de raciocínio entre o 

que é Humano e o que é Espiritual, dentro 

deste esquema de Intercomunicação, seja ela 

instrumental ou física, colaborando com 
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outros pensadores e outros médiuns, sem 

que isso venha a estabelecer uma 

independência absoluta nos trabalhos 

deste porte:  

Entre os Dois Planos da Vida. 

Antes de tudo, consultemos as orientações de 

Allan Kardec, em “O Livro dos Espíritos”, 

quanto ao fato de que a criatura encarnada, 

seja ela quem for, jamais estará isenta da 

parceria ou da companhia dos Seres do Outro 

Mundo, já que ninguém, ninguém mesmo, 

anda a sós pelos Universos. 

__________________ 

  

__________________ 

Francisco Cândido Xavier                      
Vivaldo P. S. Filho (médium)                     

(Salvador/BA, 10 de fevereiro de 2017) 
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   Nota do médium: A Mensagem acima foi transmitida 

por Chico Xavier enquanto ele se encontrava em 

distantes Regiões Espirituais da nossa vida planetária, 

utilizando-se, ele, de uma tela-plástica, ou visor-móvel, 

que se mantinha fixa à direita de minha cabeça, embora, 

sob determinadas circunstâncias, ela, também, tinha 

uma parcela plástico-líquida construída e mantida pelo 

pensamento generoso de alguns Mensageiros Espirituais 

desencarnados e que a operavam em meu Lar. 
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Prefácio de Veneranda 

 
Santa Isabel da Hungria 

1207 - 1231 

Santa Isabel de Aragão 

1271 – 1336 

Isabel de Portugal 

1397 - 1471 
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O Prefácio Da Mentora                   

Novos Rumos                                                

à Mediunidade Espírita 

_________________ 

À SERVIÇO DO CRISTO 

      Ao Mestre Incomparável deveremos dedicar todo 

o nosso esforço e todo o nosso serviço, na certeza de 

que mais a frente, seguindo os seus passos 

luminosos, haveremos de consolidar em nós 

mesmos (as) as suas palavras-benditas e cheias de 

misericórdia: “Amareis ao vosso Deus acima de 

todas as coisas e ao teu próximo como a ti 

mesmo.” 
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   Com este pensamento, volta aos palcos da 

Mediunidade À SERVIÇO DO CRISTO o nosso 

querido companheiro das lides Evangélicas do 

Espiritismo, o venerável Espírito do Prof. Dr. 

Hernani G. Andrade, com uma imensa bagagem de 

conhecimentos acerca da Vida Além da Morte, agora 

consubstanciada pela sua própria vivência na pratica 

da Mediunidade Científica e Moral no âmbito, ou na 

esfera, dos seres desencarnados.  

   Desprovido de qualquer tipo de preconceito, 

aprouve, ao generoso Amigo Espiritual, ensejar aos 

nossos irmãos e irmãs da Crosta terrestre, que ainda 

faceiam muitos conflitos de ordem psicológica e 

temperamental,  material e física, a acarretar-lhes 

limitados voos na contemplação dos (seus) Novos 

Horizontes no imenso Céu Multicolorido e Estrelado 

do Infinito, mais uma singela pincelada nesta Obra 

Divina e inacabada da 3ª. Revelação, com o qual vem 

travando estreita pratica sobre um assunto tão 

palpitante quanto o da Mediunidade, fazendo do seu 

objeto de interesse o maior e mais sincero ideal de 

sua existência como seriíssimo pesquisador e 

renomado cientista da ALMA Humana. 

   Nestas linhas despretensiosas, o querido confrade 

se permite ir um pouco mais além do já estabelecido 

e, segundo o seu entendimento atual em torno das 

múltiplas realidades eletrônicas, nano-dinâmicas e 

multicelulares, descortinando aqui novos conceitos 

em torno das “Maravilhas do Homem-Luz”, 

fundamentalmente integrado aos estudos e às 
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descobertas  já catalogados por Allan Kardec e 

também já  desenvolvidos de uma forma singular por 

André Luiz, este último à serviço do Consolador 

Prometido pelas faculdades psíquicas e inigualáveis, 

pelo menos por enquanto, do Homem-Mediunidade, 

ou seja, o protótipo do homem do futuro, que foi e 

continua sendo: Francisco Cândido Xavier. 

 

   Por outro lado, eu não poderia afirmar que, aqui, 

vemos um trabalho exclusivamente técnico, e nem 

tão pouco único, por um único ser espiritual, a partir 

da figura singular e dos estudos do nosso iluminado 

Amigo Andrade, pois que outros Agentes Espirituais, 

tanto quanto lhes foi possível, também passaram por 

aqui para deixar-nos entusiasmados com as suas 

sinceras palavras de incentivo ao AMOR, justamente 

numa época em que a vida da Terra mais tem 

necessitado da bendita oferenda da Caridade e da 
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Solidariedade, pois não há como negarmos o grande 

e terrível mal moral que vem acometendo os seres 

planetários em sua psicologia mais íntima...  

   O terror e as sombras vêm se alastrando pelo 

mundo de meus irmãos e irmãs encarnados de uma 

maneira sistêmica e assustadora, sim, isto é uma 

realidade incontestável, e, por isso mesmo, será 

sempre muito justo oferecermos espaço Literário e 

Mediúnico aos seres espirituais que, de uma maneira 

ou de outra, cada um dentro de sua compreensão e 

cultura, dão aos homens e às mulheres da 

experiência terrena o que de mais precioso jaz em 

nossa intimidade espiritual, que é: 

 

 

   Se hoje nós estamos deficientes em termos de 

gentileza, compreensão, tolerância, e generosidade, 
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de uns para com os outros, não podemos nos 

esquecer de que o nosso hoje é sempre uma 

pequenina parcela da Eternidade que nos aguarda a 

melhoria pessoal. 

   Estudemos, nos instruamos, mas, meus filhos e 

filhas do coração, acima de tudo, e antes de qualquer 

coisa, procuremos vivenciar a beleza e o doce 

encantamento do BENDITO AMOR. 

  

   Agradeçamos ao Todo-Poderoso por esta (nova) 

oportunidade que temos, de todos e todas juntos, de 

apreciarmos a nova empresa de luz, onde o médium 

e os Espíritos se colocam humildemente na condição 

de aprendizes do grande Livro da Verdade com Jesus 

de Nazaré, quando aproveitamos para deixar o nosso 

imenso carinho e o nosso afetuoso abraço aos que já 

se encontram dispostos a Amar e a se Instruir pelo 

Espiritismo, devotando-se de corpo, Alma e Espírito 

à prática do bem, sem distinção!!... 

Veneranda (Espírito)                                                     

Vivaldo P. S. Filho (médium)                               

(Salvador/BA, 20 de fevereiro de 2017) 

http://3.bp.blogspot.com/-vOA3ay_-6Sc/TY9MXrd0uCI/AAAAAAAAAFg/XeWqdgtqGIY/s1600/jesus-e-a-samaritana.jpg
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   Nota do médium: Sempre gostamos de lembrar aos nossos 

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

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

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

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

trata do Espírito de Santa Isabel, a Rainha Santa de 

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

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

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

   A Rainha Isabel de Aragão, conhecida entre os católicos como a 

Venerável Santa Isabel, na história da cristandade se tornou célebre 

pelo maravilhoso, e único feito, da transfiguração de pães em 

rosas.  

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

   De minha parte, posso testemunhar que ela foi a reencarnação de 

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

esta mesma!), e mãe de São João Batista. 

_______________________ 

   

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

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

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

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

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

   Depois do Espírito Francisco C. Xavier (que foi a 

reencarnação de Allan Kardec), a grande Entidade 

Espiritual Veneranda é o nosso mais graduado Guia 

Espiritual, no que me deixa o coração carregado de 

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

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

sempre me traz tranquilidade e segurança no trato com 

as minhas faculdades psíquicas, sem contar que ela, 

sempre que possível e necessário, me dá luzes acerca de 

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

humana. 

   Ela é uma inestimável Benfeitora da Vida Maior. 
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PRIMEIRA PARTE 

 

&  
__________

 

  

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina 

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

fotográficos (desenhados pela querida médium mineira, que fora 

sobrinha do grande Eurípedes Barsanulfo!) do Espaço Geográfico 

Espiritual do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde na sua 

generalidade eles residem e trabalham, da referida 

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

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica 

obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André 

Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de 

Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora 

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

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

numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, 

que nasceu e reside atualmente na Cidade de São 

Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os 

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

Revelações Espirituais em torno de algumas de 

suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu 

conhecimento, ou não, por força da natureza 

transcendental do precioso projeto em curso estar 

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

de setembro do ano de 2012, quando o nosso pupilo 

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

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

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos 

Diversos, com a Coordenação Espiritual de Elvis 

Presley & Santa Clara de Assis, já debatido em 

obras anteriores de sua lavra psicográfica, e que foi 

produzido em homenagem ao Livro: “VOLTEI”, 

pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/pela FEB). 

   

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

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

pelo Espírito Santa Brígida da Suécia. 
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GEORGE HARRISON _________                 

 

George Harrison, MBE (Liverpool, 25 de fevereiro de 1943 — Los Angeles, 29 de 

novembro de 2001) foi um artista inglês, cuja carreira abrangeu diversas 

áreas. Músico, compositor, ator e produtor de cinema, Harrison atingiu fama 

internacional como guitarrista dos Beatles. 

Por vezes referido como "o Beatle quieto", Harrison, com o passar do tempo, tornou-se 

um admirador do misticismo indiano, introduzindo-o aos Beatles, assim como aos seus 

fãs do Ocidente. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/MBE
https://pt.wikipedia.org/wiki/Liverpool
https://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_fevereiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1943
https://pt.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://pt.wikipedia.org/wiki/29_de_novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/29_de_novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/2001
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Compositor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ator
https://pt.wikipedia.org/wiki/Produtor_de_cinema
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guitarra_solo
https://pt.wikipedia.org/wiki/The_Beatles
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mundo_ocidental
https://pt.wikipedia.org/wiki/George_Harrison
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Capítulo # 1 – Novos Rumos à                                           

Mediunidade Espírita 

_________________ 

A NOSSA VIDA HUMANA ESTÁ PRECISANDO DE 

ROMANCE, CARINHO, AFETO, DESEJO, E DE MUITO 

AMOR QUE POSSA ENTRELAÇAR-NOS UNS AOS 

OUTROS, SEJA PELO CASAMENTO ENTRE ALMAS 

GÊMEAS, QUE SE BUSCAM NO TEMPO E NO ESPAÇO 

DA TERRA E/OU DOS CÉUS, OU PELA AMIZADE 

VERDADEIRA E SINCERA...  

JAMAIS NOS ESQUECENDO DE QUE, ANTES DE 

TUDO, SOMOS FILHOS E FILHAS DE UM MESMO 

PAI CELESTIAL!!!  

BEIJOS, MINHA AMIGUINHA TANIA!!! 

 

Espírito George Harrison                  
VIVALDO P. S. FILHO (MÉDIUM)                   

(SALVADOR/BA, 12 DEFEVEREIRO DE 2017) 
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_______________ 

Nota do médium em 14/12/2021: 

 

   Algo muito curioso e que ao mesmo tempo me deixou 

muito emocionado, foi o fato de, alguns minutos antes 

de eu começar a Revisar & Ampliar o texto que vemos 

acima, quase sem tirar e nem pôr nada no texto, ter 

surgido diante de mim, como que envolta do meu lado 

direito do cérebro, a imagem do Espírito John Lennon, 

que parecia algo preocupado em relação ao fato de eu, 

atualmente, procurar uma namorada sem tomar o 

cuidado de saber se ela, alguma garota do meu atual 

interesse, estaria realmente disposta a viver uma vida 

terrena com bases cristã-espírita, ou algo semelhante a 

isso, até porque, a rigor, segundo tomei conhecimento 

pela Obra do médium Carlos A. Baccelli, de Uberaba, 

MG, o espírita deveria procurar se unir a uma pessoa que 

nutrisse os seus mesmos interesses, para que a gente, 

unidos, na condição de mais ou menos ajustados a uma 

crença comum, não viéssemos a ter grandes problemas 

..., embora 

devamos deixar aqui a proposta original do Espiritismo 

de que somos todos irmãos e irmãs num mesmo Pai 

Celestial..., não é verdade?!..., enfim, parecendo-me 

ansioso para que eu, pelo menos, verificasse se a garota 

do meu atual interesse gostava ou não de tomar bebidas 

alcoólicas, visto que eu, sequer, na minha humilde 

condição de médium, posso cogitar de me permitir 

adentrar ou participar de ‘eventos festivos & sociais’ que 

estejam oferecendo tais drogas... 
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   Seja você, caro leitor e/ou leitora, um adepto (a) do 

Espiritismo, Budismo, Protestantismo, Catolicismo, da 

Umbanda, enfim, de qualquer crença ou religião que 

seja, precisamos ter em mente que Deus está com todos 

e todas nós, mas será que todos e todas nós estamos 

realmente com Ele?!... 
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ELVIS PRESLEY _____________                 

 

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

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

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

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

Elvis também foi um dos pioneiros do rock and roll. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tupelo_(Mississippi)
https://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1935
https://pt.wikipedia.org/wiki/Memphis_(Tennessee)
https://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1977
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ator
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apelidos_honor%C3%A1rios_na_m%C3%BAsica_popular
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alcunha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rock_and_roll
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Capítulo # 2 – Novos Rumos à                                           

Mediunidade Espírita 

_________________ 

 

E tem "horário" sim! basta que ao deitar-se para 

dormir, após uma prece sentida e sincera a Jesus, 

você peça aos seus Protetores Espirituais que lhe 

leve até a pessoa desejada, esteja ela Viva entre os 

aparentes mortos ou morta entre os aparentes 

vivos, quando então se fará o encontro, ou o 

reencontro, tão desejado, provavelmente por ambas 

as partes, pois que o AMOR nunca perece, pelo 

contrário, ele sobrevive ao tempo e ao espaço, na 
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maioria das vezes apenas aguardando o momento 

certo para que possam se revelarem "mais íntimas 

ainda", naquele amor perfeito somente 

entrevisto entre as ALMAS GÊMEAS!...  

Ellen, querida, nutra a fé e a esperança em sua 

vida, mas nunca deixe minguar em seu 

coração a necessidade de realizar a Caridade, 

pois é pela Caridade, e somente por meio dela, que 

Deus nos descortinará os grandes segredos                    

do Céu!...  

Muita paz, saúde, alegria e luz!!!  

 

____________ 

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

(Salvador/BA, 19 de fevereiro de 2017) 
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_______________ 

Nota do médium em 14/12/2021: 

 

   O meu coração sempre fica muito tocado pelo modo 

como, pelo menos, os meus Espíritos Amigos tratam 

da questão do carinho e do afeto entre almas-queridas 

que se buscam no tempo e no espaço da Eternidade, 

tudo deixando-nos crer que 

é uma realidade que palpita da intimidade e anseiam 

todos os seres da Criação, estejamos encarnados ou 

estejamos desencarnados..., até porque, eu creio, na 

base de todos os conflitos reside uma relação-afetiva mal 

resolvida, em algum momento da história de cada um ou 

de cada uma... 
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ROSSINI ____________________                

 

Gioachino Antonio Rossini (Pésaro, 29 de fevereiro de 1792 — Paris, 13 de 

novembro de 1868) foi um compositor erudito italiano, muito popular em seu 

tempo, que criou 39 óperas, assim como diversos trabalhos para música 

sacra e música de câmara. Entre seus trabalhos mais conhecidos estão Il 

barbiere di Siviglia ("O Barbeiro de Sevilha"), La Cenerentola ("A Cinderela") 

e Guillaume Tell ("Guilherme Tell"). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Gioachino_Rossini 
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Capítulo # 3 – Novos Rumos à                                           

Mediunidade Espírita 

_________________ 

 

Querida Sandra! São os pequeninos momentos de 

cada dia que fazem da vida da gente verdadeiras 

ondas de paz e de alegria, ou tremendos 

redemoinhos de angústia e de perturbação...  

Então, tendo conhecimento que 

está dentro de cada um de nós mesmos, peço ao 

Senhor da Vida que neste dia, em especial, lhe 

fortaleça e lhe ilumine o coração, para que a sua 

Eterna caminhada para os Céus bem-aventurados 

de ti mesma, dentro do entendimento de uma 

Ciência toda moderna, se realize de uma maneira 

perfeitamente amorosa e integralmente feliz! 

 

Espírito Rossini                                         
Vivaldo P. S. Filho (médium)                         

(Salvador/BA, 22 de fevereiro de 2017) 
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_______________ 

Nota do médium em 14/12/2021: 

 

   Eu não posso deixar de relatar que neste momento, no 

da Revisão & Atualização do seu texto original, eu 

tenha sentido em meu próprio coração um vivo tremor 

profundo, como se de suas palavras tivesse sido 

emitida uma rajada de energia que me pareceu entrar 

por dentro de minha alma, como, se dele, deste grande 

Amigo Espiritual, eu tivesse sido atingido pelo poder de 

seu Espírito muito iluminado, o que me deixa claro a 

condição poderosa que estes Espíritos de Luz detém e 

que, de alguma maneira, podem crer, caso o desejassem 

serviria como uma força capaz de derrotar um exército 

humano inteiro, por exemplo, em pleno combate da luz 

contra as trevas... 

   Que Jesus nos ilumine a todos e todas. 
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HONORÉ DE BALZAC _______                 

 

Honoré de Balzac (Tours, 20 de maio de 1799 — Paris, 18 de agosto de 1850) foi um 

produtivo escritor francês, notável por suas agudas observações psicológicas. É 

considerado o fundador do Realismo na literatura moderna. Sua magnum opus, A Comédia 

Humana, consiste de 95 romances, novelas e contos que procuram retratar todos os níveis 

da sociedade francesa da época, em particular a florescente burguesia após a queda 

de Napoleão Bonaparte em 1815. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Honor%C3%A9_de_Balzac  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tours
https://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_maio
https://pt.wikipedia.org/wiki/1799
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
https://pt.wikipedia.org/wiki/18_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1850
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Realismo
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Capítulo # 4 – Novos Rumos à                                           

Mediunidade Espírita 

_________________ 

Bom dia, minha doce amiga Maria! Estamos 

vivendo uma época muito particular, na qual as 

vidas dos meus irmãos e irmãs encarnados não tem 

valido mais do que um minguado tostão-furado...  

Mas, há esperança, sim, a bela e encantadora 

esperança, se, desde já, todos nós, sem exceção, 

vivendo na Terra ou no Mais Além, fizermos um 

"Pacto de Cristo" uns com os outros...  

Passando a observarmos mais, uns nos outros, a 

carência de afeto e de respeito, de amizade e de 

gentileza, extirpando de vez, de toda a vida terena, 

a chaga miserável, e hedionda, da estúpida 

insensatez...  

- Insensatez do orgulho. 

- Insensatez do egoísmo. 

Que o Misericordioso Deus sempre lhe conceda 

saúde, paz, e luz em sua laboriosa vida humana 

como uma agente sincera e devotada do Amor e da 

Instrução, por Allan Kardec!...  

Espírito Honoré de Balzac                    
Vivaldo P. S. Filho (médium)                         

(Salvador/BA, 22 de fevereiro de 2017) 
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_______________ 

Nota do médium em 14/12/2021: 

 

   Na questão do materialismo, segundo vemos em sua 

manifestação terrena, devemos estar conscientes de 

que tudo o que vamos vivendo em termos de tragedia 

moral, tem a sua base no materialismo que parece os 

arrojar uns sobre os outros quais feras desejosas de 

sangue, e muito sangue alheio, fazendo com que nos 

esqueçamos quase por completo que somos Espíritos 

criados e fadados a Evoluir-Sentimentalmente, que, 

enfim, somente haveremos de nos libertar de todos os 

males morais quando nos decidirmos a viver de uma 

maneira mais fraterna e generosa em relação uns aos 

outros, visto que o materialismo, ou a sua exacerbação, 

põe em completo risco a nossa Espiritualidade.  
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YUL BRINNER ______________                 

 

Yul Brynner (Youl [ou Yuliy] Borisovich Briner, Vladivostok, 11 de julho de 1920 — Nova 

York, 10 de outubro de 1985), foi um ator russo-americano. Estrelou várias produções de 

sucesso entre as quais podem ser citadas: Os Dez Mandamentos, Sete Homens e um 

Destino, Anastácia, a Princesa Esquecida, Os Irmãos Karamazov, Taras Bulba e O Farol do 

Fim do Mundo. Casou quatro vezes e teve quatro filhos. Faleceu vítima de um câncer no 

pulmão, no mesmo dia em que faleceu o ator Orson Welles. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Yul_Brynner 
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Capítulo # 5 – Novos Rumos à                                           

Mediunidade Espírita 

_________________ 

 

Que fazer?! 

Que há de se fazer se ainda tem pessoas que não se 

cobrem de proteção no meio das mazelas humanas, 

que, de uma maneira geral, ainda teimamos em 

trazer à nossa própria alma, como se o nosso 

coração fosse um derradeiro covil de serpentes 

onde a maldade e a ignorância milenares pudessem 

encontrar abrigo?!... 

   

Refugiados no seio da multidão, como eu disse, 

vamos procurando abanar o mundo carnal pela 

força de nossa imperfeição moral, como se as 

labaredas do nosso fogaréu ensandecido pudessem, 
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de repente, serem consumidas pelo sopro de nossa 

própria invigilância... 

Somo seres criados para a perfeição, não há como 

descrer disto, entretanto, minha gente, até que lá 

cheguemos, na pureza das intenções em relação a 

tudo e a todos, teremos que nos debater, uns 

diante dos outros, e uns sobre os outros, numa 

verdadeira festa vampiresca, sob as brasas 

monstruosas de um amor-doentio, acertando os 

perfeitos ponteiros da Eternidade com Deus pelo 

nosso relógio atrasado da Vida com Mamon. 

Pensemos atentamente nisso. 

 

Espírito Yul Brinner                              
Vivaldo P. S. Filho (médium)                         

(Salvador/BA, 25 de fevereiro de 2017) 
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   Nota do médium: Carta espiritual espontânea do 

querido Mensageiro Yul Brinner em lembrança da 

“loucura do carnaval”. 

   De nossa parte, da minha e dos nossos abnegados 

Benfeitores & Amigos Espirituais, reconhecemos que há 

muitas pessoas, embora nem tantas, que nestas 

festividades procuram primar pela alegria sadia dentro 

de uma cultura particular de cada região do Brasil, ou do 

exterior, porém, por isso mesmo, salvaguardando a boa 

intenção destes irmãos e irmãs , não há como fecharmos 

os nossos olhos para a grande calamidade que é a festa 

carnavalesca, visto que a grande maioria das pessoas, 

inclusive jovens e adolescentes, e por que não dizermos 

crianças, estão, mesmo, é se entregando nos braços de 

uma loucura-desenfreada, quando, lamentavelmente, 

vemos homens e mulheres, de uma maneira geral, não 

somente se renderem aos tributos da carne, sem 

respeito e sem pudor algum a si mesmo e ao seu 

próximo, mas a um desenfreado consumo de drogas, 

sejam elas “lícitas” ou não... 
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   Então, do fundo do coração, me digam: É lícito pensar 

que tais eventos, ditos culturais, podem trazer algum 

tipo de benefício ao nosso Espírito, já tão debilitado 

pelas agruras psicológicas do dia a dia da vida 

difícil da Terra, sinceramente carente de paz, de amor, 

e de luz?!  
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HERNANI G. ANDRADE _____                 

 

BAURU-SP-2002                                                                  

1ª. Edição, exemplar este da coleção pessoal de                    

Vivaldo P. S. Filho. 
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Capítulo # 6 – Novos Rumos à                                           

Mediunidade Espírita 

_________________ 

 

_________ 

”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) 

_________ 
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   Quantos de nós, que já estudamos quase de tudo 

e refletimos acerca de quase tudo no campo muito 

delicado da Mediunidade, poderíamos, lucidamente, 

afirmar que nada mais, ou quase nada mais teríamos 

a aprender nesta laboriosa e múltipla esfera do 

conhecimento Espiritualista?...  

   É verdade que, deixando de lado a nossa falsa- 

modéstia, podemos ter tranquilidade em dizer aos 

nossos leitores (as), sempre havidos por novas 

emoções e grades aventuras que venham a lhes 

revelar novas experiências da impressionante Vida 

do Além-Túmulo, que, positivamente, estamos entre 

aqueles seletos grupos que, desde a vida terrena, já 

estamos bastante afeiçoados com as coisas do 

Espírito Imortal... 

   Por isso mesmo, estamos um tanto à vontade para 

apresentar mais algumas pequeninas linhas 

referentes a este empolgante e muito sugestivo 

assunto, que é o das várias “novas” facetas da 

Mediunidade, levando em consideração que, aqui, 

nos reportaremos apenas, e tão somente, dentro do 

conjunto de tarefas que diz particular respeito ao 

nosso instrumento mediúnico, Vivaldo, visto que o 

nosso sensitivo está sujeito a uma natural, e muito 

espontânea, condição de sintonia com o nosso 

modesto pensamento, não somente em seu caráter 

sugestivo, teledinâmico, em termos de força, mas, 

inclusive, no interessantíssimo campo visual, já que 

as suas múltiplas capacidades extra-sensórias são 
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perfeitamente ajustáveis ao nosso sugestionamento, 

seja ele objetivo ou subjetivo, ou seja, de efeitos 

físicos ou intelectuais, mesmo que Do Lado de Cá de 

Vida. 

   Geralmente, os investigadores científicos, mesmo 

os que se dedicam às ocorrências do Mundo Oculto, 

não são muito chegados a uma vida santa, aliás, pelo 

contrário, podemos dizer que são mesmo pessoas 

completamente entregues à uma grande boemia, 

quando não há uma experiência sentimental picante 

e cheia de sugestões envolventes na esfera da 

paixão, que aí sim possam lhes evolver o coração 

para as delicias do romantismo, da poesia e do 

lirismo de uma relação homem-mulher, por exemplo, 

que possam realmente ser chamada de cristã, por 

exemplo!!... 
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    Mas vocês me perguntariam o que tem haver o 

nosso bate-papo de mediunidade com as pretensões 

eróticas e sentimentais dos seus investigadores, 

estejam eles ou elas encarnados ou desencarnados, 

e muito particularmente das dos seus canais 

mediúnicos? 

   E lhes digo: que tem tudo a ver. – Risos. 

   Por ser ainda hoje, o Sexo, um assunto quase-tabu 

mesmo entre as nossas paredes doutrinárias, não 

podemos deixar passar esta excelente oportunidade 

para que, juntos, venhamos a realizar uma atraente 

excursão por dentro desse tema, pois que a nossa 

Sexualidade, boa ou má, está substancialmente 

atrelada a todos os fenômenos da mediunidade, seja 

ela esclarecida ou não, pois que, subjetivamente, 

todos os nossos centros de força (na denominação de 

André Luiz, por Chico Xavier) são fontes inesgotáveis 

de elementos-sexuais, PSI-SEXUAIS... 

   Os mais afeiçoados ao nosso serviço psicográfico, 

poderão lembrar que desde o seu primeiro Livro, o 

de Vivaldo, que foi... “MEDIUNIDADE EM DOIS 

MUNDOS – Amor, Sexo, e os Variados Aspectos 

Multidimensionais no Processo de Cura – Relatos de 

um Médium Espírita”, o querido Vivaldo P. S. Filho 

vem numa 

interconexão perfeita entre o gozo-carnal e o êxtase- 

espiritual ou mediúnico, pelo menos em linhas 

particulares em seu convívio afetivo-matrimonial... 

   Mas, isso ficou para trás. 
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   Agora, a nossa intenção é a de capturar de nossa 

obra, de quando eu ainda me encontrava encarnado 

na Terra Material, “Parapsicologia – uma visão 

panorâmica”, em sua 1ª. edição, pela Editora FE, 

do ano de 2002, não somente pelo seu humilde 

valor histórico, mas, consequentemente, por nela 

existirem vestígios-evidentes de um trabalho todo 

especial no âmbito da , 

da maneira como vem sendo apresentada desde o 

lançamento virtual do Livro... “São Luis IX” (EM 3 

VOLUMES), com isso, evidenciando que, mesmo o 

meu trabalho particular referente aos Fenômenos 

Parapsicológicos, não ficaram de fora desse 

impressionante esforço da Vida Maior em colocar a 

descoberto A VOLTA do glorioso 

, com características muito particular 

em relação ao seu reencontro atual com a “Alma 

Gêmea de sua Alma”, embora o nosso Estudo esteja 

sob o foco central da , e 

não propriamente sob o prisma bem-aventurado da 

reencarnação de São Luis IX, propriamente dita, já 

que isso já nos foi possível realizar em inúmeras 

obras anteriores a esta. 

 



                    Livro # 30: “NOVOS RUMOS MEDIUNIDADE...” – H. G. Andrade/Vivaldo P. S. Filho 

 92 

Ed. e-book: 
2017-21 

 

__________ 

   Tomaremos, aqui, algo do seu CAPÍTULO DE # VI 

(6), SUGESTÃO MENTAL A DISTÂNCIA, em seu 

sub-cap. TELEPATIA E SUGESTÃO MENTAL, que 

vemos à página de # 67: 

 

   Quando sabemos que foi no mês (6) de junho, do 

ano de 2012, que Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX), 

a rigor, passou a receber de maneira ostensiva as 

páginas, da primeira parte original, do seu (1º.) 

primeiro trabalho pela psicografia, propriamente 

dita, o Livro de # 2, “MENSAGENS DE ALÉM-

TÚMULO”, em Homenagem ao Livro... “VOLTEI”, 

do Irmão Jacob (por Chico Xavier/FEB). 
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   Temos o # 6 (do 67 da página): que corresponde 

às nossas anotações acima. 

   Quando se soma o 6 (página) ao # 6 do Capítulo 

VI = 12.  

   Sendo que, uma vez a gente fazendo a devida 

conversão do # 6, teremos o outro elemento (#) 

emblemático e que se apresenta de uma maneira 

essencial para a nossa ... o # 9. 

   Vocês prestaram em atenção nestes elementos que 

encontramos acima? 

   Temos... os # 6, 9 & 12, respectivamente. 

   Aqui, absolutamente que não temos nada que 

lembre alguma obra casual, coisa do acaso, que, 

como sabemos (Em O.L.E.), não existe, visto que a 

partir deles mesmos nós vamos ter o impressionante 

Esquema-CHAVE... 
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   OS ENIGMÁTICOS # 6, 9 & 12: 

   O exato mês (6) de junho e o mês (9) de 

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

Filho iniciou & completou a primeira parte 

original da sua (1ª.) primeira obra pela mediunidade 

psicográfica, propriamente dita, “MENSAGENS DE 

ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, pela Coord. 

dos Espíritos Elvis Presley & Santa Clara de Assis, 

em Homenagem ao Livro... “VOLTEI”, pelo Espírito 

Irmão Jacob (por psicografia de Chico Xavier/FEB), 

quando o # 9 também representa a 9ª. Esfera 

Espiritual da Terra (Arte em geral ou Cultural e 

Ciência), de onde tem partido a maior parte das 

Entidades da Luz que tem lhe auxiliado na produção 

dos Livros psicográficos. 
 

   Quando, também precisamos nos lembrar do título 

de família: São Luis IX (9) de França. 
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________________ 

Vejamos a questão # 9, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

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

inteligência suprema e superior a todas as coisas?  

   “Tendes um provérbio que diz: ‘Pela obra se 

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

procurai o autor. O orgulho é que gera a 

incredulidade. O homem orgulhoso nada admite 

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

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

pode abater!” 

            O poder de uma inteligência se julga pelas suas 

obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a 

Natureza produz, a causa primária é, conseguintemente, 

uma inteligência superior à Humanidade. 

            Quaisquer que sejam os prodígios que a 

inteligência humana tenha operado, ela própria tem uma 

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

de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é 

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

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

destaques são nossos). 

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

Deus, 93ª. edição – 1ª. impressão (Edição Histórica) – 

5/2013, Editora da FEB). 

________________ 
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Vejamos a questão # 6, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

    O sentimento íntimo que temos da existência de 

Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de 

idéias adquiridas? 

   “Se assim fosse, por que existiria nos vossos 

selvagens esse sentimento?” 

         Se o sentimento da existência de um ser 

supremo fosse tão somente produto de um ensino, 

não seria universal e não existiria senão nos que 

houvessem podido receber esse ensino, conforme se 

dá com as noções científicas. (A nota é de Allan 

Kardec). (Os grifos são nossos). 

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

da existência de Deus, Parte Primeira, Capítulo I, De 

Deus, 93ª. edição (EDIÇÃO HISTÓRICA) – 1ª. impressão – 

100 mil exemplares – 5/2013, tradução                                       

de Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                                                          

________________ 
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Vejamos a questão # 12, de  

“O livro dos espíritos” 

    É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? 

{LE-17.} 

   “Não, Deus o proíbe.” 

 

Allan Kardec, “O livro dos espíritos” (1857), q. 12, Criação, 

Capítulo II, (EDIÇÃO HISTÓRICA BILÍNGUE) – 1ª.edição – 1ª. 

impressão – 4/2013, tradução de Evandro Noleto Bezerra,                 

Edição da Editora FEB.                                                    

________________  

Nota: Observemos, que nesta especifica edição da FEB, a vemos 

redirecionar a q. 12 para a q. 17: O exato dia (10) e mês (7) do 

nascimento de Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX), de “O LIVRO 

DOS ESPÍRITOS”, já na sua edição definitiva. Neste caso, dentro do 

texto definitivo, a palavra-chave que se apresenta é: “revelado”, 

que nos sugere a Nova Revelação da Decodificação do 

Espiritismo. 

Podemos, tranquilamente, deduzir que outros elementos-chaves 

haverão de serem encontrados caso decidamos por realizar uma 

investigação mais profunda a partir deste novo quadro que evoca a 

atual VOLTA de São Luis IX, tudo ocorrendo na mais perfeita 

harmonia com a Obra de Allan Kardec!!                                         

________________   
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E vamos em frente!! – Parte # 1 

 

   Quando: 1 + 2 (o # 12, dos # 6 + 6, da página 

e do Capítulo!) = 3. 

   Deixemos esse 3 em stand by e vejamos o seguinte 

Esquema que temos a partir dele, considerando que 

estamos aqui lidando com os 

: 

- 7 (da página 67) + 3 = 10: O dia (10) do 

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

- 7 (o # da página 67): O mês (7) do nascimento 

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

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

forma septenária é por causa da perfeição que se 

celebra nos dons do Espírito Santo. Descansará - 

diz o santo profeta Isaías - sobre ele, o Espírito 

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

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

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

dos bem-aventurados.” 

    

– (Sermão 250, em Agostinho, Sermões para 

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

__________________ 
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   Pode o homem compreender a natureza íntima de 

Deus? 

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

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

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

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

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 

   

________________ 

   Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da 

matéria a causa primária da formação das coisas? 

   “Mas, então, qual seria a causa dessas 

propriedades? É indispensável sempre uma causa 

primária.” 
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   Atribuir a formação primária das coisas às propriedades 

íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, 

porquanto essas propriedades são, também elas, um efeito 

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

(Os grifos são nosso). 

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

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

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

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

________________ 

 

  É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? 

   “Não; Deus não permite que ao homem tudo seja 

revelado neste mundo.” 

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

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

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

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

Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                             

________________ 

 “Estendemo-nos um pouco no exemplo dos jogos, 

porque é um dos mais admiráveis e fáceis de verificar, 

pela possibilidade de multiplicar os fatos à vontade, em 

curto espaço de tempo; e como a lei ressalta do 

conjunto dos fatos, foi esta multiplicidade que 

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

ignorassem.” 

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

1868, A Ciência da Concordância dos Números e a 

Fatalidade, FEB, 3/2005. (Os destaques são nossos).                     
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   Segundo o ‘Instituto Pedro Melo’ (SSP/BA), existe 

cerca de seis (6) pessoas no Brasil com nomes 

semelhantes ao de Vivaldo, não absolutos, quando 

que, também, somente ele: nasceu às 15 horas 

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

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

1964.  

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

França) (re) nasceu no Hospital da “Sagrada 

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

à sua condição de principal Provedor Genético da 

Sagrada Genealogia do Cristo para o 4º. Milênio da 

Era Cristã. 
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__________ 

   Vendo isso de primeira, evidentemente que o 

observador ignorante poderá pensar que, aqui, nada 

mais vemos do que uma pirotecnia-aritmética que, 

em nada, reflete a luz das ocorrências puramente 

Espirituais, mesmo que técnicas... Entretanto, quem 

já está habituado com os nossos vários Estudos 

acerca da atual VOLTA de chegará ao 

mesmo resultado, o de que tudo está dentro de um 

meticuloso Esquema pré-estabelecido pelos 

Sábios  Poderes de Deus para a execução de uma 

Revelação Espetacular, a que vem tratar da Nova 

Genealogia do Cristo, e que tem tudo a ver com 

o nosso assunto de agora, o da Sexualidade e da 

Mediunidade. 

   Evidentemente que outros elementos aritméticos, 

dispostos de uma maneira distinta, haverão de ser 

encontrados, embora todos se afunilando para um 

mesmo resultado, o da ideia-base. 

 



                    Livro # 30: “NOVOS RUMOS MEDIUNIDADE...” – H. G. Andrade/Vivaldo P. S. Filho 

 104 

Ed. e-book: 
2017-21 

 

__________ 

   Uma vez tendo feito as nossas apresentações, 

sigamos adiante expondo um pouco sobre essa 

interessante modalidade de mediunidade, ou seja, a 

da transmissão do pensamento, ou a da sugestão 

mental... 

   Não há como não a aceitar como uma ferramenta 

mediúnica original, pois, como já nos foi possível 

entretecer no livro original: “São Luis IX”, não há 

ninguém no Universo inteiro que, pelo menos, não 

esteja sob a condução do Pensamento Criador da 

Vida, e quanto aos demais seres que nos circundam 

a vida mental?..., que pensar sobre isso?..., visto que 

nenhum de nós, encarnados ou desencarnados, anda 

a sós no espaço. Por isso, podemos testemunhar que 

o nosso companheiro encarnado aqui, Vivaldo, 

segue, invariavelmente, sob o jogo sugestivo da 

mente e das emoções dos Seres que com ele se afina, 

tanto do Plano Invisível quanto do Plano Material. 

   Dentro desse contexto de dar e de receber, vamos 

notando que a sua força mediúnica, basicamente, 

está subordinada aos efeitos físicos da Sexualidade 

Transcendental, mesmo porque seria lamentável 

que um ser que se afirma portador da Genética 

Sagrada do Senhor nada tivesse de especial, 

seja em relação à Mediunidade, quanto à da própria 

Sexualidade...  

    Por este motivo o vemos tão entusiasmado, dando 

maior espaço literário em suas obras psicográficas às 
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 (dos Dois Planos) que, necessariamente, 

aos Espíritos de feição masculina, o que tem levado 

a muitos leitores (homens) crerem que o nosso 

pupilo está fazendo “algum jogo de sena” com a 

intenção de “fisgar” alguma sereia da Terra Material 

ou da Terra Invisível!!... – Risos. 

   Não podemos nos esquecer de que as mulheres 

tiveram um papel decisivo na vida messiânica do 

próprio Senhor da Vida quando aqui, em uma das 

vezes, esteve entre nós na condição de um humilde 

pescador de “mulheres”... (Risos)..., ou será que os 

homens teriam sido capazes de realizar a façanha 

heroica daquelas maravilhosas criaturas femininas 

que seguiram o Cristo até o momento derradeiro da 

Cruz, com exceção de João Evangelista?!... 

 

   Essa sua natural empatia com o sexo-oposto, vem 

de longa data, visto que desde muito novo já se 

sentia atraído pelas mulheres, quando no aconchego 

do seu santificado coração acalentava a ideia franca 
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e entusiasta de “se casar”, isso mesmo, quando ele 

tinha não mais do que dez (10) janeiros e já se 

sentia impulsionado pelo ardente desejo de constituir 

a sua própria família consanguínea, 

... – Risos. 

_____________ 

 

Vivaldo, nos anos de 1970.                                  

_____________ 
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   Para os desafeiçoados das narrativas Evangélicas, 

este número dez (10) poderá parecer um apêndice 

casual em sua estimada vida terrena atual, mas, 

diga-se de passagem, OS DEZ MANDAMENTOS 

(Direção: Cecil B. DeMille) foi o primeiro filme que 

ele, Vivaldo, assistiu no cinema em sua atual 

vida material, isto quando ele estava por volta dos 

tenros quatro (4) anos de idade, momento este que 

ficou gravado em suas telas sensíveis da ALMA e 

nunca mais foi esquecido..., fato ocorrido segundo a 

nossa “SUGESTÃO MENTAL A DISTÂNCIA”! Isto, 

para que a nossa presença, a dos seus Benfeitores 

Espirituais, de uma maneira mais ostensiva, não lhe 

desencadeasse uma mediunidade abrupta e fora de 

época, apesar de, aqui e ali, ele sempre ter estado 

sob a atenção do Mundo Espiritual Superior. 

   Presenciamos neste nosso primeiro momento algo 

do # (mês) 6, de junho, quando num Capítulo mais 

a frente demonstraremos a sua equivalência 

matemático-divina junto ao # (mês) 9, que juntos 

significam os exatos meses seis (6) de junho e nove 

(9) de setembro, quando, respectivamente, o nosso 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX) deu o começo e a 

finalização da primeira parte original de sua 

primeira (1ª.) obra mediúnica pela psicografia, 

propriamente dita, que foi... “MENSAGENS DE 

ALÉM-TÚMULO”, que como temos falado foi em 

Homenagem ao Livro... “VOLTEI”, do Espírito 

Irmão Jacob, pelas incomparáveis faculdades 

mediúnicas de Francisco C. Xavier, pela Editora da 

https://www.google.com.br/search?sa=X&espv=2&biw=1280&bih=694&q=os+dez+mandamentos+1956+dire%C3%A7%C3%A3o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yDbJztYSy0620k_LzMkFE1YpmUWpySX5RQAGGQ_MJAAAAA&ved=0ahUKEwjBgZPIj6zSAhVEWpAKHTRFBRUQ6BMIfSgAMA8
https://www.google.com.br/search?sa=X&espv=2&biw=1280&bih=694&q=Cecil+B.+DeMille&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yDbJzlYCswzLTDO0xLKTrfTTMnNywYRVSmZRanJJfhEAUXwanS4AAAA&ved=0ahUKEwjBgZPIj6zSAhVEWpAKHTRFBRUQmxMIfigBMA8
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Federação Espírita Brasileira, tudo perfeitamente 

ajustado aos princípios da boa lógica e da 

racionalidade científica-matemática, somente 

que, dessa vez, tomando de um exemplar do... “O 

Livro dos Espíritos”, tanto na sua versão original 

francesa de 1857, quanto na da versão especial e 

HISTÓRICA da FEB, pela competente tradução de 

Guillon Ribeiro, do ano de 2013... 

   

   Sempre no interesse de atestar a confiabilidade da 

Mediunidade Sugestiva do nosso gracioso médium-

mentor, quanto à de evidenciar aos nossos amigos 

(as) da vida planetária que Jesus Cristo e os seus 

Prepostos Divinos do Consolador Prometido confiam 

nele, quanto são honrados por ele, pois que o seu 

amor e a sua veneração aos Poderes Maiores do Céu, 

pelo menos até a presente data (risos), são, 

absolutamente, incontestáveis. 

   Rendamos graça a isto. 

   Vocês concordam comigo?!... – Risos. 
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_____________ 

 

_____________ 

   Mas, antes que a gente encerre este empolgante 

episódio da , aproveitemos a 

oportunidade para Desvendar mais alguns segredos 

que aí se encontram ajustados, ou antes, que foram 

muito em ajustados por Mãos Sábias e Invisíveis, e 

que agora parecem nos chamar a atenção pela sua 

proposta-original, a de podermos verificar de uma 

maneira racional e lógica os FATOS & DADOS que 

dizem respeito a, pelo menos, 

, o Rei Santo de França 

que se encontra agora reencarnado e vivendo em 

Salvador, Bahia, Brasil... 
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E vamos em frente!! – Parte # 2 

 

   Para não cansarmos demais o leitor comum, vamos 

especializar por este prisma, assim todos poderão 

nos acompanhar o raciocínio, assim... 

- Palavra-Chave: operações, que evidentemente 

tem tudo a ver com a proposta da Decodificação, 

levado em conta a página 67, onde ela aparece, por 

uma contagem de ida, cai na palavra #... 106.  

- Palavra-Chave: operações, que evidentemente 

tem tudo a ver com a proposta da Decodificação, 

levado em conta a página 67, onde ela aparece, por 

uma contagem de volta, cai na palavra #... 38.  
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   Primeiro, vejamos assim... 

- 4 (dos # 1 + 3, da ida e volta): O exato mês (4) 

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

S. Filho). 

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

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

- Nos # 1... & 3, temos: O exato século XIII (13), 

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

___________ 
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________________ 

   Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? 

   “Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há 

efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não 

é obra do homem e a vossa razão responderá.” 

         Para crê-se em Deus, basta se lance o olhar sobre as coisas 

da Criação. O Universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da 

existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e 

avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. (A nota é de Allan 

Kardec). (Os grifos são nossos). 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 4, 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.                                        

________________ 

   Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a 

formação primária a uma combinação fortuita da 

matéria, ou, por outra, ao acaso? 

   “Outro absurdo! Que homem de bom senso pode 

considerar o acaso um ser inteligente? E, demais, 

que é o acaso? Nada.” 

       A harmonia existente no mecanismo do Universo patenteia 

combinações e desígnios determinados e, por isso mesmo, 

revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao 

acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode 

produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso 

inteligente já não seria acaso. (A nota é de Allan Kardec). 

(Os grifos são meus). 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 8, 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.                                      

_______________ 
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   Mas, a situação-chave não está ainda definida, a 

não ser que façamos assim..., embora a coisa toda 

ainda não possa ser definida somete por isso, já que 

que outros Esquemas-Chaves haverão de surgir 

seguidamente... 

- Palavra-Chave: operações, que evidentemente 

tem tudo a ver com a proposta da Decodificação, 

levado em conta a página 67, onde ela aparece, por 

uma contagem de ida, cai na palavra #... 106.  

- Palavra-Chave: operações, que evidentemente 

tem tudo a ver com a proposta da Decodificação, 

levado em conta a página 67, onde ela aparece, por 

uma contagem de volta, cai na palavra #... 38.  

   Que pode ser deduzido assim... 

- 10 (dos # 1 + 6, da ida, + 3, da volta): O exato 

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

(São Luis IX). 

- 7 (dos # 1 + 6, da ida): O exato mês (7) de julho, 

do nascimento de Vivaldo P. S. Filho (São Luis 

IX). 

___________ 

   E quanto ao # 8, que surge aparentemente fora 

do contexto acima? 

   Se formos os direcionar para o Capítulo de # VIII 

(8), veremos que ele cai à exata página de # 89, 

quando... 8 + 9 = 17. 
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   Dessa maneira voltando ao Esquema-Chave... E 

que pode ser deduzido assim... 

- 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). 

___________ 

   A assim sucessivamente... Pois, temos ou teremos 

concordância, repetição & universalidade, que 

são a garantia científica para toda e qualquer 

!! 

  

Vivaldo, nos anos de 1970. 
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“Tudo se liga na obra da criação.”                                         

–  

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

ao estudo dos fluidos espirituais, 1ª. edição, FEB, 2004).                                                           
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   Não podemos desconsiderar que a vida de São 

Luis IX (Vivaldo) está atrelada a de Allan Kardec 

(Chico), embora cada elemento: numérico, literário 

& editorial na Obra do Espiritismo, haverá de, em 

essência, trazer a personalidade de cada um deles, 

sem conflito científico algum, harmonizando-se. 

_____________ 

 

Estamos lidando com                                            

OS SINAIS SECRETOS DE DEUS                                                             

NA OBRA DO ESPIRITISMO                                    

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

espaço entre os adeptos do Espiritismo! 

 

 



                    Livro # 30: “NOVOS RUMOS MEDIUNIDADE...” – H. G. Andrade/Vivaldo P. S. Filho 

 118 

Ed. e-book: 
2017-21 

 

________ 

CONTRA FATOS & DADOS                        

NÃO HÁ ARGUMENTOS!! 

________ 

   Como dissemos logo acima..., e dessa maneira 

sucessivamente..., pelo menos até que façamos ou 

outros venham a fazer os Esquemas que digam mais 

respeito à , enfim, todos e todas dando 

prosseguimento ao que temos, aqui, realizado com o 

coração enternecido de alegria e de confiança que, 

com o decorrer do tempo, todas as coisas, todas as 

dúvidas em relação a isso, haverão de se dissiparem 

para somente darem espaço entre os espíritas, e os 

demais estudiosos do tema, a certeza de que... 

 

   Hernani G. Andrade (Espírito)                                                   
Vivaldo P. S. Filho (médium)                         

(Salvador/BA, 25 de fevereiro de 2017) 
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   Nota do médium: As causas de nossas faculdades 

mediúnicas poderem me afiançarem o pensamento 

objetivo, ou mesmo o subjetivo, isso, em relação às 

manifestações do consciente, do subconsciente, e até 

mesmo do inconsciente das pessoas (e coisas!) em geral, 

e das dos Espíritos, em particular, vem me sendo 

apresentadas no decorrer de meus atuais 21 anos 

de tarefa mediúnica, não necessariamente dentro de 

uma Seara Espírita, mesmo porque desde o comecinho 

de nossas atividades espirituais íamos observando que 

“éramos ‘mais médium’ fora de um Centro Espírita do 

que dentro de algum deles”, visto que a disputa de 

cargos e de pretensos poderes doutrinários, por parte de 

determinados colegas de causa, me acarretava uma 

espécie de bloqueio-psíquico com o Mundo Espiritual, 

de uma maneira geral, acabando por me fazer ser mais 

observador da Vida de Além-Túmulo em qualquer lugar 

que eu estivesse, fora desde concerto de atividades 

doutrinárias em um Centro Espírita, aliás, o que para 

mim foi uma benção de Deus para o meu aprendizado 

pela interpretação de Allan Kardec e de Chico Xavier, 

naturalmente que substancializado pelo meu sistemático 

estudo de suas obras, no decorrer dos anos. 

   Este Capítulo do querido Amigo Espiritual Dr. Andrade, 

me faz rememorar as inúmeras vezes que eu pude 

observar, pela clarividência (e efeitos fiscos!), o quadro 

maravilhoso das partículas de , os 

PSI-ESPERMAS, numa luminosidade e consistência 

muito delicadas, que partiam de mim mesmo e de outras 

pessoas e que acabavam por se alojarem no campo 

áurico meu ou dessas outras pessoas, como se um 

maravilhoso manto de elementos psi-sexuais 
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caíssem sobre os nossos corpos físicos e astrais, 

com isso me levando nitidamente a compreender a 

extensão de nossas atividades sexuais, objetivas e/ou 

subjetivas, com especial atenção para as de natureza 

SUGESTIVA E À DIANTANCIA.  

   Particularmente, eu tenho aprendido com a própria 

experiência o quanto será importante para cada um de 

nós o contato físico (sexual) entre os Espíritos, 

encarnados e/ou desencarnados, visto que com a troca 

de hormônios dessa especialidade, e especialmente 

dessa especialidade, serão lançados na atmosfera 

física e astral ao nosso redor, e a partir de nós mesmos, 

uma quantidade incalculável de substancias psi-químicas 

que trarão não apenas bem-estar físico-astral como, e 

muito particularmente, uma força encadeadora de 

espetacular vida espiritual, independentemente dos 

nossos gostos particulares, embora, de certa maneira, 

obedecendo ao comando dos nossos sentimentos e 

desejos subjetivos, ou mais íntimos, visto que a maioria 

de nós, sequer, tem consciência do que, em nossa 

intimidade mental, somos capazes de desejar, de sentir, 

e executar. 
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   Numa época tão avançada tecnologicamente, inclusive 

na área da Psiquiatria, da Psicologia, da Sociologia, e da 

Psicanalise, de uma maneira geral, não há mais espaço 

para que criaturas, muito estudiosas ou pouco 

estudiosas, sobre o tema da Sexualidade, possam se 

manifestar de uma maneira desreipeitosa em relação às 

diferetes opções e desejos nesta área muito sugestiva do 

psiquismo e do sentimento humano, por isso mesmo 

que, segundo temos obsrvado pela clarividência, com o 

auxilio de nossas forças magnetico-eletricas e sob a 

orientação dos meus Benfeitores da Vida Maior, em 

qualquer manifestasão do sexo, seja ele heterossexual, 

bisexual ou homossexual, os corpúsculos PSI-SEXUAIS 

estarão se manifestando de maneira natural dentro do 

jogo específico dos sentimentos e dos desejos das partes 

envolvidas emocionalmente..., pois que, para Deus, o 

Senhor Supremo da Vida, cada criatura, Sua filha, será 

somente responsabilizada segundo a sua intenção, antes 

da ação, mediante a sua condição de entendimento 

e evolução... 

   Estamos beirando o contato com novos tipos de vida 

extraplanetária, além daqueles tipos de manifestação 

bacteriana, e por isso mesmo, sequer, temos hoje a 

capacidade de avaliar e averiguar a condição sexual fora 

dos nossos limites atrasados da Terra, mesmo porque 

seria um grande pecado (risos), quando não uma formal 

ignorância, nos crermos em uma condição sexual mais 

elevada espiritualmente do que outras civilizações “não 

humanas” da nossa modestíssima vida planetária... 

   De qualquer maneira, toda e qualquer forma de 

AMOR, SEXO, PAIXÃO, E DESEJO, segundo a opção 

de cada um, estará sempre de acordo à Lei de Evolução, 
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lei esta que estamos muito distantes de abarcar com a 

precisão que desejamos. 

__________ 

   Não faz muito tempo, creio que em meados do ano de 

2016, quando nos encontravamos em profundo 

abatimento, não por força do, então, exautivo serviço 

psicográfico, que na verdade me deixava em êxtase de 

alegria e de elicidade junto aos meus Guias e Mentores 

queridos, mas por conta de nosso natural isolamento por 

força de minha condição solteira, isto porque já fazia 

quatro anos de minha separação conjugal, fui tomado 

por um terror mediúnico, se assim posso me expressar, 

quando pude me observar literalmente... “me 

desmaterializando”, ou seja, eu me vi (perfeitamente 

acordado, e consciente!) perdendo a forma ou o corpo 

fisiológico, que sob a minha atenção já se encontrava (o 

corpo) em processo acelerado, embora num ritmo 

lento e sequencial – Chico Xavier, certa vez afirmou: 

“Tudo que vem de Deus vem devagar.” (Adelino da 

Silveira, “MOMENTOS COM CHICO XAVIER”, da 3ª. 

edição, pela LEEPP, de Uberaba/MG: Ano de 2002) – de 

perfeita desintegração carnal, de uma maneira mais 

acentuada nas pernas que nos membros superiores..., 

fazendo-me sentir como um homem vivendo já uma 

dupla-existência, em dois planos de vida distintos, e 

com a lucida impressão de estar deixando para trás 

o corpo de carne e ossos materiais. 

   Tal ocorrencia se deu na sala de minha residência e 

em pleno dia de sol..., um acontecimento que me 

deixou profundamente assustado, se bem que, ao 

verificar tal inusitado fenômeno, rapidamente tentei me 
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recompor das emoções de abatimento, estas, por conta 

do meu isolamento sexual, ou sentimental, a não ser por 

duas fortuitas experiências (físicas, pessoais) com duas 

(2) amigas que eu havia conhecido pela Internet – este 

tema, o dos relacionamentos virtuais, há de nos envolver 

em novos e interessantes estudos doutrinários. 

   Passados alguns instantes, já do lado de fora da minha 

residência, em Salvador/Bahia, pois que procurei algum 

ar fresco para me recompor, via que o meu corpo físico 

ia aos poucos recebendo de volta as substâncias-carnais 

que eu precisava para me manter vivo em nossa esfera 

planetária, quando, passados os primeiros momentos de 

susto (risos), ouvi de nossa Veneranda a orientação 

seguinte: “Vivaldo, meu filho! Procure urgentemente 

encontrar uma mulher para fazer sexo de maneira mais 

constante. Você precisa disso para se manter encarnado, 

com a integralidade física necessária para continuar na 

sua tarefa entre os seres encarnados. Ela será o seu 

ponto de referência, ou de apoio Dimensional, no solo da 

Terra Material.” 
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   A partir deste momento, segundo as SUGESTÕES 

MENTAIS da minha amada Instrutora, particularmente 

por ela, percebi o quanto se apresenta importante para 

a nossa vida, seja na Terra ou no Invisível, uma atividade 

sexual prazerosa e bem-ajustada aos princípios do Amor, 

do carinho, do afeto, da lealdade, que tem a ver com o 

respeito-mútuo. 
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 HERNANI G. ANDRADE _____                 

 

PRIMEIRA EDIÇÃO                                                              

Janeiro de 1988, exemplar este da coleção pessoal de                    

Vivaldo P. S. Filho. 
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Capítulo # 7 – Novos Rumos à                                           

Mediunidade Espírita 

_________________ 

 

_________ 

 “Se é verdade que a tibieza de alguns trabalhadores, 
obcecados pelos preconceitos, tem entravado a marcha da 

doutrina consoladora, devemos reconhecer que muitas 
mentalidades, saturadas de suas claridades benditas, têm 

concorrido com os melhores esforços da sua existência em 
favor da propagação dos seus salutares princípios, 

desobrigando-se nobremente dos seus deveres para                
com a bondade divina.”  

  

   Emmanuel/Chico Xavier: “EMMANUEL”, Capítulo XXVIII,                     

As Comunicações Espíritas (pela Editora da FEB).                                      

_________ 
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   Somos criaturas fadadas ao crescimento 

espiritual, não dando margem para quedas 

improdutivas, ou retrocessos desnecessários? 

   R- Evidentemente, que não, pois que a condição de 

perfeição, ou perfectibilidade, como apresentada por 

Nosso Senhor Jesus Cristo em seu Evangelho de 

Salvação, ao afirmar que somos ou seríamos 

deuses, faz-nos crer que a presença de Deus em 

nós, por meio de nossa perfeita filiação com Ele, está, 

ou estará sujeita a nossa competência em executar 

as nossas missões, por pequeninas ou gigantescas 

que sejam, segundo a capacidade de resistência de 

cada um ou de cada uma, no decorrer das nossas 

múltiplas estações reencarnatórias nos infinitos 

mundos espalhados pela Eternidade... 

   Seria um absurdo a criança cogitar de alguma 

ascensão universitária sem que antes tenha 

ultrapassado os cursos primários e secundários que 

lhe diga respeito na Grande Escola da Vida.  

   Quanto ao fato de podermos, ou não, ter atrasos 

espirituais, ou retrocessos morais, no decorrer de 

nossas existências multifuncionais em mundos 

diversos espalhados pelos confins dos Universos, 

físico ou invisível, faz-se necessário que corramos o 

olhar pela nossa própria vida planetária e assim 

procuremos observar como anda a vida psicológica 

de meus irmãos e irmãs da existência terrena, com 

destaque para a sua, ou a nossa, impressionante 
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capacidade de fazer o mal e de criar o mal nos outros, 

não somente por dentro de nós mesmos como no 

ambiente ao nosso redor, e que ninguém venha nos 

dizer, embora a nossa sincera tolerância para com 

todos e com todas, que não há Espíritos adiantados 

vivendo, ou reencarnados, atualmente, em nosso 

Plano de ação terreno. (São Luis IX). 

________________ 

   A Reencarnação pode ser porta de progresso 

quanto de atraso moral, variando a boa ou a má 

vontade de cada um de nós em resistir às tentações 

da materialidade humano-espiritual...  

   A recapitulação de experiências reencarnatórias 

passadas, seja em forma de lembranças vividas ou 

de específicos sinais de nascença (birthmarks), 

parece ser ainda a condição mais adequada, ou mais 

utilizada, pelo menos para os investigadores ligados 

a uma ortodoxia doutrinaria, mas todos precisamos 

compreender que os sistemas de aferição para a 

devida elucidação dos casos comprovados, ou 

sugeridos, de reencarnação, podem variar hoje em 

dia ao infinito, mesmo porque nos tempos modernos 

a Ciência – pois que também contamos com a Ciência 

dos Espíritos –, a bem da verdade, tem nos oferecido 

uma variedade bastante satisfatória de técnicas 

laboratoriais, e porque não dizermos literárias, 

como tem sido o caso dos... 

, da maneira 

como temos realizado e que vem de encontro muito 
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satisfatório com o Esquema de Códigos Secretos da 

Bíblia (O Torah) que foram descobertos pelo 

eminente matemático israelense Dr. Eliyahu Rips, 

que possam nos conectar em uma vida atual com a 

vida pregressa de uma determinada pessoa ou de 

várias pessoas, variando o caso em observação. 

___________ 

 IV (4)                                              

“O Evangelho Segundo o Espiritismo” 

NINGUÉM PODERÁ VER O REINO DE DEUS                       

SE NÃO NASCER DE NOVO 

Que traz na:  

INSTRUÇÕES DOS ESPÍRITOS                                       

duas sugestivas e marcantes mensagens do      

Espírito (Vivaldo P. S. Filho)                           

sobre a Reencarnação,                                                   

nos exatos itens de # 24, 25 & 26.                                                                                    

(este último item como uma nota de Allan Kardec). 

   ___________ 

   Por isso mesmo, o fato aqui em observação faz 

com que continuemos fiéis ao desejo de enriquecer a 

Ciência-Espírita com o maior número possível de 

lúcidas evidências que comprovam, e não apenas 

sugerem, A VOLTA do Espírito São Luis IX, pois, 

como ficou dito no Capítulo (6) anterior, estamos, 

aqui, essencialmente valorizando a ferramenta da 

Mediunidade, como obra uma de Deus, mesmo 
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que tendo de voltar a enumerar mais alguns 

elementos-CHAVES de comprovação dessa volta a 

partir de sua própria História (Matemática) Espiritual, 

no caso, aqui, colocando a Descoberto mais um ou 

outro elemento Literário-CHAVE da obra do 

Espiritismo que venha nos assegurar a potencialidade 

de toda essa pujante , 

quando continuamos a ver que a Reencarnação 

(programada) providenciada nestes moldes obedece 

a uma milimétrica cadeia de eventos matemáticos 

(pré-estabelecidos) e perfeitamente ajustados aos 

princípios e aos valores sagrados da Bíblia Sagrada, 

quanto do próprio Espiritismo, em particular, como 

dissemos, 

, tão sábia e verdadeira, semelhante a 

que nos foi, inicialmente, apresentada pelo sábio 

matemático de Israel, segundo a proposta dele, já 

que o seu modelo de investigação segue por outros 

parâmetros, com outros objetivos... 
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______________ 

   Voltemos a consultar as informações internacionais 

em torno deste intrigante assunto, até porque há a 

necessidade de deixarmos claro que, a rigor, não 

estamos fazendo algo inédito, a não ser, é claro, 

pela proposta e pelo modelo de  que 

temos oferecido ao Plano Material, que tem mais a 

ver com o nosso compromisso pelo Espiritismo: 

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

   A coisa aconteceu por acaso. Descobriu-se 

utilizando-se técnicas de criptografia que 

acontecimentos importantes estavam presentes na 

Bíblia de forma criptografada. Passou-se então a 

investigar mais detidamente o assunto, e constatou-

se que mais e mais fatos estavam previstos de forma 

oculta na Bíblia, principalmente no TORAH, o 

Pentateuco ou os primeiros livros da Bíblia escritos 

por Moisés. O Pentágono pesquisou o assunto e 

criou-se até um programa de computador que ai 

sim revelou de forma inquestionável e 

reconhecida pelos cientistas, que de fato a Bíblia 

era um código que tinha a previsão dos 

acontecimentos futuros. 
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_______________ 

  

:                                                  

A Reencarnação de Abraão, Moisés, João Batista (“Múltipla” 

com a de João Evangelista), & 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. 
 

   Durante três mil anos um código da Bíblia 

permaneceu oculto. Agora, decifrado com ajuda do 

computador, poderá vir a revelar nosso futuro. 

 



                    Livro # 30: “NOVOS RUMOS MEDIUNIDADE...” – H. G. Andrade/Vivaldo P. S. Filho 

 133 

Ed. e-book: 
2017-21 

 

________________ 
 

 
 

 
 

   O código foi descoberto por um matemático 

israelense, que provou o fato publicando as 

provas num jornal científico de renome, e 

confirmado por matemáticos famosos no 

mundo todo. 
 

   O livro publicado sobre esse assunto é a primeira 

descrição completa de uma descoberta científica que 

pode vir a mudar o mundo, relatada por um repórter 

cético, não-religioso, que acabou fazendo parte da 

história. 
 

   O código de três mil anos de idade prevê fatos que 

aconteceram milhares de anos depois de a Bíblia ter 

sido escrita. Prevê assassinato dos dois Kennedy, a 

bomba da cidade de Oklahoma, a eleição de Bill 

Clinton - tudo desde a Segunda Guerra Mundial até 

Watergate, do Holocausto a Hiroshima, da chegada 

do homem à Lua até a colisão de um cometa com 

Júpiter. 
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________________ 
 
 

 

 

 

    
 

________________ 
 

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 

. 
  

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

 

   Artigo acessado da Internet pelo médium em 16/12/216, 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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Um dado importante, e que                        

merece atenção!! 

   Pelo que temos visto, desde que iniciamos com a 

, existe sim uma 

correte de FATOS & DADOS que estão em certeiro 

sincronismo uns com os outros, deixado evidenciado 

que a atual VOLTA de , como Vivaldo 

P. S. Filho, obedece a uma Ordem Superior de 

Elementos-Chaves que foram Articulados pelos Seres 

de Luz desde tempos recuados da vida humana, com 

vistas a ficar claro para qualquer um ou qualquer 

uma a realidade da Reencarnação, visto que São Luis 

IX traz, em si mesmo, os elementos-hereditários 

que, num futuro da existência planetária, haverão de 

compor o Corpo Material de Jesus Cristo, claro 

que com a ajuda de outras grandes personagens da 

História da Terra, que, de alguma maneira, também 

fizerem por merecer tamanha dadiva dos Céus, sim, 

porque não podemos crer que qualquer criatura, pela 

sua bestialidade moral, pelo menos na atual desgraça 

espiritual em que vive, pudesse ajudar a fazer luz 

onde, por enquanto, somente se ver trevas e 

maldades, pelo menos até que, em alguma medida, 

já esteja realmente disposta a se (re)encontrar com 

o Cristo de Deus pelas suas próprias intenções de 

melhoria-íntima, enfim, com particular atenção para 

ele mesmo, mas como íamos dizendo... lembremos 

que a palavra-chave: operações, que surgiu em 

dado momento no Capítulo (6) anterior, tem aqui  

seu valor ainda mais destacado, já que logo a seguir 

teremos como base deste novo Estudo, a página 
de # 237, por isso que devemos observar como as 

coisas surgem a partir desse elemento que acabamos 
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de trazer, tendo sempre em mente de que estamos 

lidando com Códigos Secretos pelo Espiritismo: 
 

- 10 (dos # 7 + 3): O dia (10) de nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

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

P. S. Filho (São Luis IX).  

______________ 

   Vejamos, que a partir de algumas operações, 

somos levados a cocluir que existe, sim, uma Ideia-

base que vem ramificada por meio das palavras-

chaves, por exemplo, que deságuam na proposta 

original de sempre!! 

- Equanto que nos elemetos de # 2 + 3 = 5.   

________________ 

Vejamos a questão # 5, de                                            

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

    Que pensar da opinião que atribui a formação 

primeira a uma combinação fortuita da matéria, ou 

seja, ao acaso? {LE-8} 

   “Outro absurdo. Que homem de bom senso pode 

considerar o acaso como um ser inteligente? E, além 

disso, que é o acaso? Nada!” 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 5, Provas da existência de 

Deus, CAPÍTULO I, Deus, p. 75, 1ª. edição (EDIÇÃO HISTÓRICA 

BILINGUE) – 1ª. impressão – 10 mil exemplares – 4/2013, tradução de 

Evandro Noleto Bezerra, Edição da FEB.                                          

________________    
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________________ 
 

  
 

Vivaldo P. S. Filho, seus Estudos Espíritas & a sua própria obra mediúnica. 
 

  
 

A nossa meta é chegar ao coração da criatura pela 

Ciência, ajudando-a a pensar, a refletir e executar.  

________________ 
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   Agora, passemos todos adiante em nosso Estudo, 

procurando ver o que há de evidência que, mais uma 

vez, nos leve a fotografar intimamente o retorno de 

pela nova personalidade de Vivaldo P. 

S. Filho, cedendo espaço à sua nova missão como 

um médium dele mesmo, Auxiliado & Orientado 

pelos generosos 

que lhe asseguram à tarefa de recepção de uma obra 

iniciada, por ele mesmo, dos Céus venturosos da 

Galileia pré-histórica... 

 

- CAPÍTULO VII... Que corresponde ao exato mês 

de # 7, de julho, do nascimento de Vivaldo P. S. 

Filho (O Espírito de São Luis de França), “O caso 

Patrícia & Alexandra”, à página de # 237: 
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   Veremos que, aqui, a situação matemática-CHAVE 

continua íntegra aos FATOS & DADOS que já foram 

anteriormente apresentados, o que vem a reforçar 

ainda mais o pensamento de que, positivamente, há 

um Esquema-Especial e muito bem planejado pelos 

Espíritos Superiores para que, no tempo aprazado, 

fossem feitas as devidas , sempre 

obedecendo a uma racional & sistemática 

universalidade Numérico-Literária, seja pela 

Bíblia Sagrada (Tradução Brasileira) ou na Obra do 

Espiritismo, com as suas bases fundamentadas em 

Allan Kardec & Chico Xavier, particularmente 

neles dois, embora outras obras da Doutrina, quanto 

de fora dela, literária ou audiovisual, por exemplo, 

também possam servir, e muito, para a tarefa que 

temos procurado empreender com o coração cheio de 

alegria, doces alegrias!!... 

________ 

   Nota do médium em 16/12/2021: Por essa época, 

ainda não havíamos dado início às Decodificações 

Espíritas da ‘Bíblia Sagrada’ pela tradução de 

JOÃO FERREIRA DE ALMEIDA, que, segundo o 

competente médium e autor Dr. Carlos A. Baccelli, 

de Uberaba/MG, foi a tradução preferida e utilizada 

pelo Espírito Emmanuel, pelas faculdades mediúnicas 

incomparáveis de Chico Xavier, algo que somente 

demos início no ano de 2021, a partir do Livro de # 

135. 

________ 
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   O texto, ou antes, o caso aqui (acima) 

apresentado, a página de # 237, está integralmente 

relacionado à vida passada de Patrícia na França, ou 

seja, aqui temos o birthmark literário que conecta 

o nosso Vivaldo P. S. Filho (São Luis de França) ao 

estudo apresentado neste enigmático Capítulo de # 

VII (7) do meu Livro... “REENCARNAÇÃO NO 

BRASIL”, em sua rara & HISTÓRICA 1ª. Edição, 

do ano de 1988. 

   Quando: 

- 10 (dos # 1 + 9): O dia (10) do nascimento de 

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

   Quando: 8 + 8 = 16...  

- 7 (dos # 1 + 6): O mês (7) do nascimento de 

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

_____________ 

   E ainda assim... 

- 10 (dos # 8 + 9 = 17): O dia (10) do nascimento 

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

- 7 (do # 17): O mês (7) do nascimento de 

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

_____________ 

CONTRA FATOS & DADOS                           

NÃO HÁ ARGUMENTOS!! 
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_____________ 

   E ainda assim... 

- 10 (dos # 1 + 8 + 1, do # desta específica Edição, 

do ano de 1988 = 17): O dia (10) do nascimento 

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

- 7 (do # 7, do Capítulo em Estudo!!): O mês (7) 

de julho do nascimento de Vivaldo P. S. Filho (São 

Luis de França). 

_____________ 

   Como verificamos até aqui, o seu aspecto Editorial 

está ou foi inteiramente ajustado pelos Seres de Luz 

com o , 

quando devemos estar atentos que esta se trata de 

uma (1ª.) Edição do ano de 1988, ou seja, que foi 

pulicada numa época em que Vivaldo, o São Luis IX 

reencarnado, sequer havia dado os seus primeiros 

passos na Doutrina Espírita, a não ser por uma ou 

outra informação livre que vinha da parte de sua 

mãezinha muito amada, visto que ele somente tomou 

ciência de como era realmente o Espiritismo no ano 

de 1995, quando no ano seguinte, já em 1996, 

passou a desenvolver as suas faculdades psíquicas 

de uma maneira mais ostensiva, aí sim passando ele 

então a compreender melhor o Mundo dos Espíritos, 

levando em conta que somente em 2013, por volta 

do mês (10) de outubro desse mesmo ano foi que 

ele começou a receber do Alto as informações de que 

ele havia sido o ... 
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_____________ 

   Agora, vejamos, mesmo que em poucas palavras, 

o que teremos se formos Devassar o seguinte dado 

desta obra e deste específico episódio de PATRÍCIA 

X ALEXANDRA..., somente que dessa vez a gente 

indo para a página de # 241, quando a Patrícia 

finalmente começa a dar o seu testemunho de sua 

antiga reencarnação na França... 

, por exemplo, até porque esta é a nossa palavra-

chave do momento!! 

   Vejamos assim... 

- Levando em conta apenas a primeira sentença de 

Patrícia: “Eu vivi na França.”, numa contagem de 

ida, ela cai na palavra de # 4. 

- Levando em conta apenas a primeira sentença de 

Patrícia: “Eu vivi na França.”, numa contagem de 

volta, ela cai na palavra de # 1. 

   Podemos facilmente deduzir assim..., a partir desta 

emblemática página de # 241... 

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

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

- 8 (dos # 4, da ida, + 1, da volta, + 2 + 1, do # 

da página): O exato mês (8) de agosto da morte 

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

_____________ 
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      ________________ 

   Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? 

   “Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há 

efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não 

é obra do homem e a vossa razão responderá.” 

         Para crê-se em Deus, basta se lance o olhar sobre as coisas 

da Criação. O Universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da 

existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e 

avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. (A nota é de Allan 

Kardec). (Os grifos são nossos). 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 4, 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.                                        

________________ 

   Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a 

formação primária a uma combinação fortuita da 

matéria, ou, por outra, ao acaso? 

   “Outro absurdo! Que homem de bom senso pode 

considerar o acaso um ser inteligente? E, demais, 

que é o acaso? Nada.” 

       A harmonia existente no mecanismo do Universo patenteia 

combinações e desígnios determinados e, por isso mesmo, 

revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao 

acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode 

produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso 

inteligente já não seria acaso. (A nota é de Allan Kardec). 

(Os grifos são meus). 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 8, 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.                                      

_______________ 
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   Com o que acabamos de apresentar, finalizamos o 

nosso novo Capítulo de # 7, pela Mediunidade 

Sugestiva, no “NOVOS RUMOS À MEDIUNIDADE 

ESPÍRITA”.  
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“Tudo se liga na obra da criação.”                                         

–  

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

ao estudo dos fluidos espirituais, 1ª. edição, FEB, 2004).                                                           
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   Não podemos desconsiderar que a vida de São 

Luis IX (Vivaldo) está atrelada a de Allan Kardec 

(Chico), embora cada elemento: numérico, literário 

& editorial na Obra do Espiritismo, haverá de, em 

essência, trazer a personalidade de cada um deles, 

sem conflito científico algum, harmonizando-se. 

_____________ 

 

Estamos lidando com                                            

OS SINAIS SECRETOS DE DEUS                                                             

NA OBRA DO ESPIRITISMO                                    

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

espaço entre os adeptos do Espiritismo! 
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   Como?  

   Vocês não estão satisfeitos com o que acabamos 

de lhes oferecer?!... – Risos. 

   É razoável que vocês pensem dessa maneira, aliás, 

é algo muito bom que os leitores e leitoras busquem 

por alguma coisa a mais do que foi originalmente 

planejado pelo autor de qualquer obra, ainda mais 

quando se trata de coisas que estão relacionadas ao 

aspecto científico da Doutrina, que merece de todos 

(as) nós não somente muito carinho e atenção, mas, 

claro, que também um percentual muito elevado de 

curiosidade, senão o que seria dos Universos que nos 

aguardam a coragem de lhes Devassar os segredos 

mediante a nossa coragem de avançar, avançar, e 

avançarmos sempre para frente e para o Alto?!..., 

com a viva certeza de que Deus nos fez simples e 

ignorantes para que, com o passar dos dias e dos 

séculos, triunfássemos sobre as tremendas sombras 

da ignorância, quanto das maldades, para a alegria 

de todos e todas nós mesmos... 

   Por isso, aguardem um pouco mais, certos de que 

os haverão de lhes favorecer com 

mais Amor e mais Instrução, seguindo pelos passos 

de Jesus, Kardec & Chico Xavier. 

Hernani G. Andrade (Espírito)                                                
Vivaldo P. S. Filho (médium)                         

(Salvador/BA, 26 de fevereiro de 2017) 
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   Nota do médium: Precisamos fixar em nossa mente 

que num trabalho de psicografia, geralmente, o médium 

psicógrafo recebe as impressões do Plano Espiritual de 

maneira múltipla, quando a psicografia poderá vir junto 

com a clarividência e/ou a clariaudiência, além dos 

diversos tipos de efeitos físicos, variando cada situação 

com a capacidade parafísica do medianeiro. 

 

   Neste caso em particular, o da Mediunidade Sugestiva, 

entra o conceito do Espírito Dr. Odilon Fernandes, em 

nosso Livro de # 3: “A Rigor Tudo é Mediunidade”, 

quando ele mesmo no dia de hoje, o estimado Prof. 

Hernani, me passou algumas impressões desse tipo de 

fenômeno, quando pude verificar que ao mesmo tempo 

em que eu era hipnoticamente sugestionado 

(mentalmente) a grafar a sua Mensagem, também, eu 

lhe ouvia a palavra articulada e/ou sonora ecoando em 

volta de minha cabeça e dos ouvidos, com repercussões 
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no centro da fala, além de me perceber sutilmente, mas 

de maneira segura, sendo conduzido fisicamente, por 

ele, pelas minhas articulações dos antebraços e mãos, 

diante do meu notebook. 
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HERNANI G. ANDRADE _____                 

 

1ª. edição (da Editora DIDIER, Votuporanga, SP)                                                      

Agosto/2001, exemplar este da coleção pessoal                               

de Vivaldo P. S. Filho. 
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Capítulo # 8 – Novos Rumos à                                           

Mediunidade Espírita 

_________________ 

 

_________ 

“Que todos operem na difusão da verdade, quebrando 
a cadeia férrea dos formalismos impostos pelas 

pseudo-autoridades da cátedra ou do altar, amando a 
vida terrena com intensidade e devotamento, 

cooperando para que se ampliem as suas condições 
de perfectibilidade, convencendo-se de que as suas 

felicidades residem nas coisas mais simples.” 
  

   Emmanuel/Francisco Cândido Xavier, “EMMANUEL”, 

Capítulo XXVIII, pela Editora da FEB. 
_________ 
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   Neste novo Capítulo (8), a situação aritmética- 

reencarnacionista, em forma de birthmark-

literário, aparece de maneira tão surpreendente 

que não podemos perder tempo, sequer, com uma 

introdução, mesmo que ela seja necessária e sempre 

muito respeitosa aos fundamentos Evangélicos que 

abraçamos, por isso pessoal vamos à luta, como nos 

diria Allan Kardec: ao bom combate!! 

 

- CAPÍTULO VIII (que corresponde... Ao exato 

mês de # 8, de agosto, da morte de São Luis IX 

(Vivaldo P. S. Filho), Polarização Magnética do 

Psiátomo e Vivificação da Matéria, à página de 

# 133: 
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   Há certas condições que vão se apresentando no 

decorrer de nossas Investigações sobre as Vidas 

Sucessivas, e mesmo sobre a Mediunidade, sempre 

com esta situação aritmética toda encantadora, como 

é o caso aqui, que nos fica de imediato evidenciado 

o caráter indissolúvel da autenticidade científica, 

e este, sem dúvida, é um deles... 

- O nosso Estudo teve início no Capítulo de # 6 

do corrente trabalho mediúnico, pelo Vivaldo, 

quando... 3 + 3 (acima) = 6. 

   Mas também podemos ter ainda o seguinte 

 em nossa modesta obra de quando 

nos encontrávamos encarnados: 1 + 3 + 3 = 7:  

- O mês (7) de julho do nascimento de Vivaldo P. 

S. Filho (São Luis). 

   Sem contar que estamos iniciando o Capítulo de 

# 8, o mesmo valendo para o que iremos Estudar 

(VIII), numa sequência intrigante!! 

   Não é isso? 

   A situação aqui poderia até parecer trivial, um caso 

isolado e sem maior importância para a Ciência, mas 

todos e todas nós já sabemos ou podemos já deduzir 

que a coisa não é bem assim, pois os fatos & dados 

da atual VOLTA de , como Vivaldo P. S. 

Filho, vão se repetindo de maneira assustadoramente 

insistente..., principalmente por observarmos que 

tudo vai se manifestando de uma maneira vivamente 

consequente & encadeada... 
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_________________ 

   Primeiramente, vimos a morte (8) de São Luis IX 

(Vivaldo P. S. Filho), depois veio o começo da nova 

missão psicográfica (6) de São Luis IX (Vivaldo 

P. S. Filho), e complementando o quadro-CHAVE se 

manifesta a atual reencarnação (7), propriamente 

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

   Isto tudo não é muito interessante? 

_________________ 

   

_________________ 

   CONTRA FATOS & DADOS                           

NÃO HÁ ARGUMENTOS!! 

_________________ 
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   Mas a ocorrência acima se repetirá!... de maneira 

a satisfazer os insatisfeitos... (Risos)...  

   Não que sejamos contra o questionamento, que, 

como dissemos um pouco mais atrás, que sempre 

será muito bom e muito útil em qualquer trabalho de 

investigação científica, filosófica e/ou religiosa, claro 

que quando for manifestado com boas intenções, 

mas o problema está exatamente naquelas criaturas 

que, sistematicamente, voltam a nos absorver a 

paciência com discussões infrutíferas e leviandades 

paradoxais, quando todos e toadas, cremos, podem 

se satisfizer com o que já existe à mão, pois que a 

concordância-universal, no caso aqui a dos Espíritos, 

se matem perfeitamente íntegra e robusta quanto a 

sua certeza doutrinária.  

_________________ 

 

Os Livros de Chico Xavier foram um presente direto do 

coração de Jesus Cristo para os Espíritos                                  

em busca de luz. 
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_________________ 

   Então, meu amigo e amiga leitores, será por este 

motivo muito razoável (risos), que passaremos os 

dados mais abaixo que se apresentam com uma 

fatalidade miraculosa, não deixando margem para 

dúvidas e questionamentos improdutivos, pois que a 

repetição se satisfaz por si só: 

 

- CAPÍTULO VIII (que corresponde... Ao exato 

mês de # 8, de agosto, da morte de São Luis IX 

(Vivaldo P. S. Filho), Polarização Magnética do 

Psiátomo e Vivificação da Matéria, à página de 

# 133: 
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   Há certas condições que vão se apresentando no 

decorrer de nossas Investigações sobre Vidas 

Sucessivas, e mesmo sobre Mediunidade, sempre 

com esta situação aritmética toda encantadora, como 

é o nosso caso aqui, que fica de imediato evidenciado 

o caráter indissolúvel da autenticidade científica, 

e este, sem dúvida, é um deles... 

- Neste nosso Capítulo VIII do “PSI QUÂNTICO”, 

em sua 1ª. edição de 2011, pela DIDIER, colocamos 

em epígrafe um pequeno, mas muito sugestivo 

extrato do precioso Livro... “Mecanismos da 

Mediunidade”, Xavier, F. C. & Vieira, W. com data 

de 1960, à página de 62. 

   Uma vez somando tudo (acima): 

- 1 + 9 + 6 + 6 + 2 = 24.  

   Quando: 2 + 4 = 6. 

   Mas também podemos ter ainda o seguinte 

em nossa modesta obra de quando 

nos encontrávamos encarnados: 1 + 3 + 3 = 7:  

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

   A situação aqui poderia até parecer trivial, um caso 

isolado e sem maior importância para a Ciência, mas 

todos e todas nós já sabemos ou podemos já deduzir 

que a coisa não é bem assim, pois os fatos & dados 

da atual VOLTA de , como Vivaldo P. S. 

Filho, vão se repetindo de maneira assustadoramente 
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insistente..., principalmente por observarmos que 

tudo vai se manifestando de uma maneira vivamente 

consequente & encadeada... 

_________________ 

   Primeiramente, vimos a morte (8) de São Luis IX 

(Vivaldo P. S. Filho), depois veio o começo da nova 

missão psicográfica (6) de São Luis IX (Vivaldo 

P. S. Filho), e complementando o quadro-CHAVE se 

manifesta a atual reencarnação (7), propriamente 

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

   Não voltamos a ter algo muito interessante? 

_________________ 

 

_________________ 

   Quando verificamos também que ambos os 

Capítulos anteriores (os de # 6 & 7) se manifestam 

aqui em conexão exata não somente pelos fatos 

impressionantes da mediunidade de efeitos físicos de 

Vivaldo, como relatado por ele na nota do médium, 

em síntese, do Capítulo de # 6, mas pelo inusitado 

e sugestivo título do grandioso Livro de Chico Xavier 

& Waldo Vieira, escolhido à época por mim, enquanto 
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ainda encarnado, para compor esta primeira parte do 

antigo Capítulo de # VIII, “Mecanismos da 

Mediunidade”, que tudo tem a ver com as 

significativas informações que vos foram dadas por 

Vivaldo, já no Capítulo seguinte, o de # 7, por 

enquanto, como podemos notar, fechando o quadro 

perfeito , com repercussão 

na Obra do Espiritismo, no caso a minha mesma 

quando ainda me encontrava encarnado. 

_________________ 

 

Na última foto (abaixo, da direita), vemos o querido Chico 

Xavier vivamente interessado nos casos estudados pelo 

eminente Dr. Hernani Andrade. 

_________________ 
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“Tudo se liga na obra da criação.”                                         

–  

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

ao estudo dos fluidos espirituais, 1ª. edição, FEB, 2004).                                                           
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   Não podemos desconsiderar que a vida de São 

Luis IX (Vivaldo) está atrelada a de Allan Kardec 

(Chico), embora cada elemento: numérico, literário 

& editorial na Obra do Espiritismo, haverá de, em 

essência, trazer a personalidade de cada um deles, 

sem conflito científico algum, harmonizando-se. 

_____________ 

 

Estamos lidando com                                            

OS SINAIS SECRETOS DE DEUS                                                             

NA OBRA DO ESPIRITISMO                                    

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

espaço entre os adeptos do Espiritismo! 
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   E quem disse que haveríamos de nos esquecer de 

conectar este nosso pequenino Estudo com a 

corrente biomagnética do CBM, como explicitado por 

mim na obra em análise? 

   Pois bem, esta orbita variável de constituição 

elétrica e magnética podemos denominar, em caráter 

rigoroso, se tratar da mesma nuvem, ou “manto” 

milagroso, que foi visualizada pela fulgurante 

vidência mediúnica do nosso pupilo-mestre, Vivaldo, 

como ele mesmo relatou em sua nota do médium 

do Capítulo de # 7 desta atual obra (30): ”um 

maravilhoso manto de elementos psi-sexuais 

caísse sobre os nossos corpos físicos e astrais.” 

   Evidentemente, que não temos a pretensão de 

esgotar qualquer assunto, mesmo porque os nossos 

Estudos sobre a Mediunidade e a Reencarnação, por 

exemplo, mesmo com esta nova e muito curiosa 

perspectiva da atual VOLTA de , que foi 

o Codificador Desencarnado do Espiritismo, 

em sua parceria iluminada com Allan Kardec, 

este que, da sua vida material, fazia o que lhe cabia 

realizar em nome de Jesus, enfim, estão apenas 

engatinhando, mesmo do Lado de Cá da Vida. 

   Sigamos à frente. 

Hernani G. Andrade (Espírito)                                            
Vivaldo P. S. Filho (médium)                       

(Salvador/BA, 26 de fevereiro de 2017) 



                    Livro # 30: “NOVOS RUMOS MEDIUNIDADE...” – H. G. Andrade/Vivaldo P. S. Filho 

 165 

Ed. e-book: 
2017-21 

 

   Nota do médium: Como temos demonstrado de uma 

maneira incansável, não me mete medo ter que verificar 

cada detalhe destas informações matemáticas-CHAVES 

que me são sugestionadas pelos seus dedicados Autores 

Espirituais, quando, para mim mesmo, o mais difícil tem 

sido encontrar as obras (originais) necessárias para a 

devida pesquisa de sua surpreendente Decodificação, 

então, particularmente quando se trata de uma Edição 

mais antiga, há muitos anos esgotada, que seguramente 

será melhor para a garantia científica. 

   Que Deus nos abençoe a todos e todas. 
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HERNANI G. ANDRADE _____                 

 

1ª. edição (da Editora DIDIER, Votuporanga, SP)                                                      

Fevereiro de 2006, exemplar este da coleção pessoal                               

de Vivaldo P. S. Filho. 
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Capítulo # 9 – Novos Rumos à                                           

Mediunidade Espírita 

_________________ 

 

_________ 

“E assim façais vós, médiuns, com todos aqueles que vos 
venham pedir, desrespeitosos, provas de autenticidade dos 

vossos comunicados do Além-Túmulo. Corajosos e 
destemidos, afastem para longe de si a lepra da vaidade e 

da arrogância, metamorfoseada na personalidade 
rastejante dos fariseus modernos e, como o amoroso 

pescador galileu, voltem-se para o trabalho silencioso da 
caridade, envergando, sobre os ombros cansados, a vossa 

cruz, na alegria contagiante do bom cristão.” 
  

   Carita/Vivaldo P. S. Filho, "CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS",                       

Capítulo 64, Aos Editores Espíritas.                                                                  

_________ 
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   Nada há de mais prazeroso à um Espírito 

desencarnado, pelo menos entre aqueles e aquelas 

que já comungam da viva piedade do Senhor em 

seus próprios corações, do que olhar para um ser 

que, até pouco antes, suplicava insistentemente por 

uma luz, uma bendita claridade, que pudesse lhe 

revelar a verdadeira rota para Deus! 

 

   Na certeza de que alguns de nossos leitores (as) se 

sentirão aclarados com estas nossas pequeninas 

centelhas de Amor e de Instrução, mesmo que 

tenhamos realizado bem pouco, e muito pouco 

mesmo, diante da imensa necessidade que todos e 

todas nós temos de Aprender e nos Educar para a 

Vida Infinita, vamos encerrando esta nossa singela 

participação nesta obra (# 30), que, a rigor, como 
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haveria de nos dizer o nosso estimadíssimo ODILON 

FERNANDES, pertence a uma 

, todos, 

indiscutivelmente, sensibilizados com a paciência dos 

meus irmãos e irmãs terrenos, em nos ler sem aquela 

horrível satisfação em nos ver cometer alguma queda 

doutrinária, por meios que fosse, certamente que 

sugestionados pelos discípulos desencarnados, até 

encarnados, de Satanás, mas puramente felizes por 

estarem comungando de tamanha riqueza espiritual, 

pois que aqui se manifesta a Vontade Santa de Nosso 

Senhor Jesus Cristo, que sempre tem uma palavra de 

soerguimento a todos aqueles e aquelas que Lhe 

busca o divino socorro, mesmo que seja por meio de 

um serviço muito simplório quanto este que estamos 

realizando, embora o nosso maior respeito à obra em 

geral que, seguramente, vem do Mundo Espiritual 

Superior, ou será que algum de vocês ainda tem 

alguma dúvida quanto a este fato-espírita?!... 
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_________________ 

   Neste momento final, representando este Capítulo 

de # 9, vamos sugerir a todos e a todas que nos 

detenhamos no Capítulo de # 9 da obra em 

análise, “ESPÍRITO, PERISPÍRITO E ALMA”, 

localizado à página de # 194, A Reencarnação: 

 

   Estamos diante de mais um intrigante Esquema 

de verdadeiros... 

, só que agora vamos finalizando o nosso 

Serviço de Decifração pela 

favorecidos pelos 

Poderes do Mais Alto no que toca pela infalibilidade 
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da Lei da Reencarnação, que é Obra de Deus, por 

isso mesmo perfeita, vista aqui por um prisma todo 

particular, que é o das faculdades mediúnicas do 

nosso Mentor reencarnado, (Vivaldo P. 

S. Filho), apesar de só estarmos declinando algumas 

peças desse maravilhoso encantamento, que são as 

suas diversificadas potencialidades psíquicas, 

portanto, meus irmãos e irmãs leitores, fiquemos 

bem atentos (as) a estes Novos Fatos-Espiríticos..., 

a partir disso que segue... 

- Conceito, o Capítulo de # 9 (A Reencarnação), 

à página de # 194:  

_________ 

“Reencarnar significa ‘voltar’ à carne 

novamente, tornar a nascer. Portanto, 

“reencarnação” equivale a renascimento. Usa-

se outro termo também, “palingenesia” (ou 

palingênese), etimologicamente originário do 

grego: palin = de novo, e génesis = geração; 

isto é, novo nascimento.”                         

_________ 

   Notemos, que a palavra-chave que eu marquei 

(“voltar” – que naturalmente nos sugere A VOLTA 

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

Filho.), dentro deste primeiro parágrafo, numa 

contagem de ida, cai exatamente sob a palavra de 

# 3. 
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- 10 (dos # 1 + 9, da página): O dia (10) do 

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

- 7 (dos # 4, da página, + 3, da ida): O exato mês 

(7) do nascimento de Vivaldo P. S. Filho (São Luis 

IX). 

_________________ 

   Claro, que este foi apenas um aspecto do conjunto, 

que certamente deve conter outros segredos dentro 

de sua narrativa... Numérica, Literária & Editorial, 

pelo que temos visto desde Livros anteriores da lavra 

mediúnica de Vivaldo... 

_________________ 

   Prossigamos com os Estudos... 

   Notemos, que a palavra-chave que eu marquei 

(“voltar” – que naturalmente nos sugere A VOLTA 

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

Filho.), dentro deste primeiro parágrafo, numa 

contagem de volta, cai exatamente sob a palavra 

de # 33. 

   De pronto, não temos, de volta, o emblemático 

Capítulo de # 6 (dos # 3 + 3), onde iniciamos os 

nossos novos apontamentos à Luz da 

, neste Livro de # 30?!... 

_________________ 

CONTRA FATOS & DADOS NÃO HÁ ARGUMENTOS!                                          

_________________ 
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“Tudo se liga na obra da criação.”                                         

–  

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

ao estudo dos fluidos espirituais, 1ª. edição, FEB, 2004).                                                           
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   Não podemos desconsiderar que a vida de São 

Luis IX (Vivaldo) está atrelada a de Allan Kardec 

(Chico), embora cada elemento: numérico, literário 

& editorial na Obra do Espiritismo, haverá de, em 

essência, trazer a personalidade de cada um deles, 

sem conflito científico algum, harmonizando-se. 

_____________ 

 

Estamos lidando com                                            

OS SINAIS SECRETOS DE DEUS                                                             

NA OBRA DO ESPIRITISMO                                    

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

espaço entre os adeptos do Espiritismo! 
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“O acaso não consta dos desígnios superiores.”                                 

– André Luiz (Chico Xavier).                        
“Nos Domínios da Mediunidade”, pela FEB. 

   _________________ 

   Então, não seria justo, mesmo que de uma maneira 

muito simplória, afirmarmos que, aqui, estamos a 

presenciar um Novo-Pentecostes, somente que desta 

vez por força dos impressionantes Esquemas-

CHAVES da Divina Matemática de Deus? 

   É correto deduzirmos assim por ser uma ocorrência 

totalmente forjada na Vida Espiritual Superior da 

Terra, já que estamos nos nivelando, com a devida 

humildade, às milagrosas descobertas futuristas 

realizadas pelo Dr. Eliyahu Rips na Torah (O Velho 

Testamento), salvaguardado o caráter distrito das 

pesquisas e investigações, com isso, devendo todo o 

nosso esforço ao Cristo Amado, que tanto tem nos 

ofertado em bençãos educativas que, sequer, temos 

ainda as condições emocionais necessárias para Lhe 

agradecer, apenas Lhe sentindo o doce Amor e o 

terno Carinho dentro dos nossos próprios corações, 

como uma forma singela em Lhe manifestar a nossa 

sinergia com Ele por meio da nossa muito simplória  

Mediunidade-Sugestiva..., até porque, por enquanto, 

a estamos utilizando sem a devida salvaguarda do 

bom-senso, que nos recomenda agir sempre de uma 

maneira que não venhamos a sentir qualquer peso 

de consciência pelo ato praticado, que deverá ser 

sempre em benefício de todos e todas... 
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________________________ 

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

Estudem esses fatos inéditos da Matemática de Deus 

   

No Livro # 25 (331 págs.) – Revisto & Ampliado:                                 

pelo Espírito William S. Moses.  
________________________ 

 

   Nos damos por satisfeito, agradecido ao Senhor por 

tamanha oferenda de bondade para com as suas 

criaturas ainda tão imperfeitas, nós todos e todas, 

embora desejosas de Evolução. 

Hernani G. Andrade (Espírito)                                                     
Vivaldo P. S. Filho (médium)                        

(Salvador/BA, 26 de fevereiro de 2017) 
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_________________ 

Nota do médium em 17/12/2021: 
 

   A minha emoção é sempre muito grande ao receber 

suas Mensagens de Luz ou de manter um contato mais 

direto com o seu Espírito Amigo, até porque sito que o 

seu coração é muito generoso e sensível às reais belezas 

do sentimento elevado..., sem cotar, é claro, que a sua 

mente vigorosa os dá uma claridade a mais a respeito as 

!! 

   Que Jesus Cristo lhe evolva a vida, em qualquer parte 

dos Universos que venha a viver.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Livro # 30: “NOVOS RUMOS MEDIUNIDADE...” – H. G. Andrade/Vivaldo P. S. Filho 

 179 

Ed. e-book: 
2017-21 

 

ELVIS PRESLEY ____________                 

 

& Vivaldo P. S. Filho 

Analisam a Obra do Espiritismo 
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Capítulo # 10 – Novos Rumos à                                           

Mediunidade Espírita 

_________________ 

   Vimos o sábio e competente Dr. Hernani iniciar a 

sua narrativa no Capítulo de # 6 e concluí-la no 

Capítulo de # 9, cumprindo o seu prometido, que 

haveria de conectar o seu material de Estudo sobre 

a Mediunidade e a Reencarnação com os específicos 

meses seis (6) de junho e nove (9) de setembro, 

respectivamente, quando iniciamos e concluímos 

a primeira parte original do nosso primeiro Livro pela 

psicografia, propriamente dita, assim como eles 

mesmos nos afirmam, 

, por Espíritos Diversos, em Homenagem à 

obra... “VOLTEI”, pelo Espírito Irmão Jacob (por 

Chico Xavier/FEB), segundo ele, o Dr. Hernani, em 

sua modesta delicada homenagem ao cumprimento 

de 21 anos de minhas modestas tarefas mediúnicas 

com o Cristo Amado. 
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___________________ 

Vejamos a questão # 69, do  

 

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

   Por que uma lesão do coração mais depressa causa 

a morte do que as de outros órgãos?  

   “O coração é máquina de vida, não é, porém, o 

único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não 

passa de uma das peças essenciais.” 

 Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, 93ª. edição – 1ª. 

impressão (Edição Histórica) – Primeira Parte – Capítulo IV – 

5/2013, pela Editora da FEB. 

___________________ 

   Nesta Edição Histórica, pela FEB, esta enigmática 

q. 69 cai exatamente à página de # 79. 

   O que podemos deduzir disso? 

- 7: O mês (7) de julho que, obviamente, sugere o 

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

_________________ 

- Enquanto, que este # 9: Sugere A VOLTA!..., com 

base nas mesmas informações dos Livros anteriores 

de sua lavra mediúnica: 

   O enigmático mês (9) de setembro, do ano de 

2012, quando Vivaldo P. S. Filho completou a 

primeira (1ª.) parte original da sua primeira obra 

pela mediunidade psicográfica, propriamente dita, 
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“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos 

Diversos, pela Coord. dos Espíritos Elvis Presley & 

Santa Clara de Assis, em Homenagem ao Livro... 

“VOLTEI”, do Espírito Irmão Jacob (por Chico 

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

Esfera Espiritual da Terra (Arte em geral 

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

parte das Entidades da Luz que tem me auxiliado na 

produção dos livros psicográficos. 
_________________ 

  

Quando precisamos nos lembrar do seu título 

de família: 
 

São Luis IX (9) de França 
 

   
 

Vivaldo e uma de suas vidas passadas como o Rei 

Luis IX de França. 
_________________ 
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   ________________ 

Vejamos a questão # 9, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

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

inteligência suprema e superior a todas as coisas?  

   “Tendes um provérbio que diz: ‘Pela obra se 

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

procurai o autor. O orgulho é que gera a 

incredulidade. O homem orgulhoso nada admite 

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

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

pode abater!” 

            O poder de uma inteligência se julga pelas suas 

obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a 

Natureza produz, a causa primária é, conseguintemente, 

uma inteligência superior à Humanidade. 

            Quaisquer que sejam os prodígios que a 

inteligência humana tenha operado, ela própria tem uma 

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

de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é 

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

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

destaques são nossos). 

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

Deus, 93ª. edição – 1ª. impressão (Edição Histórica) – 

5/2013, Editora da FEB). 

________________ 
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   Por outro lado, notemos que o número sessenta e 

nove (69), em sua ideação-sexual sugere um casal 

em relacionamento muito íntimo, quando a questão 

acima, na versão HITÓRICA de 2013, do “O Livro 

dos Espíritos”, se destaca pela sua perfeita conexão 

com o órgão, a rigor, que controla os sentimentos e 

as emoções mais Elevadas do Espírito Imortal, em 

sua feição romântica, quando nada mais justo aqui 

verificarmos esta sinergia entre a primeira obra da 

Codificação e a Nova Missão de São Luis de França, 

pois ele trata, essencialmente, da sua Alma Gêmea 

em êxtase sexual com a 

 

   Não há como escaparmos desta encantadora e 

envolvente fatalidade matemático-doutrinária, visto 

que a situação-CHAVE é de estarrecer qualquer 

coração mais ou menos cristão (risos), que seja, 

particularmente o dos espíritas estudiosos e mais 

atentos ao que vem do Mais Alto, seja em relação a 

este específico tema ou de qualquer outro que trate 

da nossa vocação eterna para o Bem. 

_________________ 

“O acaso não consta dos desígnios superiores.”                                 

– André Luiz (Chico Xavier).                        
“Nos Domínios da Mediunidade”, pela FEB. 

_________________ 
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___________________ 

Vejamos a questão # 69, do  

 

“O Livro dos Espíritos”                      

EDIÇÃO HISTÓRICA BILÍNGUE 

   Os Espíritos compreendem a duração, como nós?  

   “Não, e é isso que faz que nem sempre nos 

compreendeis, quando se trata de determinar datas 

ou épocas.” 

   A inteligência dos Espíritos abarca a eternidade. A 

duração, para eles, anula-se, por assim dizer, e os 

séculos, para nós tão logos, não passam, aos olhos 

deles, de breve instantes. (Os grifos são nossos). 

 

 Allan Kardec, “O livro dos espíritos”, 1ª. edição – 1ª. 

impressão (Edição Histórica Bilíngue) – Livro Primeiro – 

Capítulo IV, Mundo espiritual ou dos espíritos –                     

4/2013, pela Editora da FEB.                    

___________________ 
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   Vejamos, que esta específica questão (de # 69) 

aparece na página de # 50, desta específica & 

HISTÓRICA 1ª. Edição francesa do ano de 1857, 

dados estes que poderão ser deduzidos da seguinte 

maneira..., aliás, antes disso, não iremos encontrar 

neste exato ano o seguinte Esquema-CHAVE?!  

- 6 (dos # 1 + 5), 7, 8 & 9 (dos # 1 + 8)..., que 

dizem respeito aos respectivos Capítulos de # 6, 

7, 8 & 9, que foram Assinados pelo Espírito do Dr. 

Hernani neste Livro de # 30. 

   Não foi isso mesmo, minha gente?! 

_________________ 

 

Elvis, Las Vegas, 1969. 
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_________________ 

Voltemos para o dado anterior... 

   Vejamos, que esta específica questão (de # 69) 

aparece na página de # 50, desta específica & 

HISTÓRICA 1ª. Edição francesa do ano de 1857, 

dados que poderão ser deduzidos assim... 

   Ops! Não podemos deixar de sempre levar em 

consideração que estamos tratando de 

, por 

esta razão que devemos lhes considerar todas as 

possibilidades-CHAVES, da maneira que temos feito 

das vezes anteriores... 

- 69 (questão) + 50 (página) + 1857 (o ano do 

seu Lançamento!) = 1976. 

  Temos... O # 17. 

- 10 (do # 17): O dia (10) do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

- 7 (dos # do # 17): O mês (7) do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

_____________ 

   Temos os # 6 & 9, que, a rigor, representam os 

meses de junho (6) & setembro (9), do início e 

encerramento da 1ª. Parte original do Livro... 

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por 

, em Homenagem ao Livro... “VOLTEI”, 

por Chico Xavier (pela Editora da FEB). 
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_________________ 

“O acaso não consta dos desígnios superiores.”                                 

– André Luiz (Chico Xavier).                        
“Nos Domínios da Mediunidade”, pela FEB. 

_________________ 

   Parece que os Espíritos Superiores deixaram o seu 

serviço completo ao comporem, ao lado de Allan 

Kardec (a reencarnação passada de Chico Xavier), e 

sob a Direção Espiritual de São Luis IX (a 

reencarnação passada de Vivaldo P. S. Filho), na 

“Sociedade Espírita de Paris”, as santificadas 

páginas do Pentateuco Kardequiano, pois, mesmo na 

1ª. Edição Francesa de “O livro dos espíritos” 

(Le Livre des Esprits), publicada em Paris, 18 de abril 

de 1857, aqui pela FEB (Edição Histórica) em 4/2013, 

eles, os Santos Espíritos do Senhor, sob o comando 

do , fizeram com que o futuro 

de suas lideranças, Kardec & São Luis IX, ficassem 

matematicamente gravadas, em linhas e letras de 

luz, na própria Obra do Espiritismo, ainda nascente... 

Isso, da mesma maneira que tem ocupado os 

sábios e inteligentes matemáticos do Mundo 

Material em relação aos Códigos Secretos de Deus da 

Bíblia (A Torah). 

   De qualquer maneira as informações-CHAVES de 

mais acima (as questões de # 69), tomamos da 

parte brasileira de sua tradução pela FEB, quando, 

na da sua parte francesa, desta mesma edição 
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bilíngue pelo nobre companheiro Evandro Noleto 

Bezerra, vamos encontrar outros tantos elementos 

preciosos que, também, haverão de enriquecer, 

ainda mais, a cultura do espírita sério e de boa 

vontade, pois que se ajustam hermeticamente a 

todos os dados & fatos que já foram até aqui 

apresentados pelos nossos Instrutores Espirituais, 

mas que deixaremos a critério dos (as) estudantes 

interessados a sua devida Decodificação, pois como 

nos diria André Luiz (por Chico Xavier): O serviço do 

Espiritismo pertence a todos. 

 

Vivaldo P. S. Filho                         

Sob a Sugestão de Elvis Presley                        

(Salvador/BA, 27 de fevereiro de 2017) 
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   Nota do médium: Infelizmente, não há como 

avaliarmos a extensão das técnicas utilizadas pelos 

Seres do Invisível quando em tarefa de psicografia, ou 

de mediunidade de uma maneira geral, pois, como já nos 

afirmou o generoso André Luiz, pelo querido Chico, não 

há terminologia adequada em nossa linguagem humana 

para podermos “decodificar” por completo o pensamento 

livre das Entidades da Luz, pois, como tenho eu mesmo 

observado, seja pela minha vidência ou pela audiência 

mediúnicas, a sua linguagem é, verdadeiramente, 

ininteligível para nós que ainda transitamos na faixa 

Dimensional da Terra (a da 5ª. Esfera), sim, pois que, 

segundo vejo e ouço, e entendo limitadamente, falam e 

pensam numa língua completamente criptografada, 

como se fossem de outros planetas, creio nisso, segundo 

o meu acanhado entendimento de homem comum da 

Terra, quando tenho a oportunidade de lhes perceber tal 

qual eles são realmente, ou vivem de fora de nossos 

acanhados sentidos físicos... Já que eles, os Espíritos da 

Luz, para se comunicarem conosco, de uma maneira 

geral, se utilizam de equipamentos eletrônicos e técnicos 

altamente sofisticados e evoluídos. 
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   Durante a recepção dos Capítulos de # 6, 7, 8 & 9, 

Assinados aqui pelo eminente cientista do Mundo Maior 

Hernani G. Andrade, o notamos sentado numa sala 

muito sofisticada de Transmissão Mental à Distancia, 

absolutamente fora de nossa atual realidade científica, 

vendo inclusive ele se movimentando, em meio a uma 

parafernália de máquinas e de computadores 

avançadíssimos, não apenas transmitindo os seus 

pensamentos, sim, pois que os seus pensamentos eram 

lidos/captados pelos aparelhos de Telementação, que, 

por sua vez, também, criavam artificialmente (ou não!) 

uma vida espetacular a sua volta, dando-me a viva 

impressão de que ele vivia dentro de diversos quadros 

existenciais (mentais) que faziam parte (e sentido) do 

nosso contexto mediúnico & literário do momento, 

pudendo eu nitidamente visualizar de onde eu estava, na 

minha residência em Salvador, Bahia, as imagens lá se 

projetarem sobre ele num vai e vem contínuo e dando-

me a certeza de que as paredes do local onde ele estava, 

praticamente, desapareciam por entres estas mesmas 

impressionantes imagens, também num fenômeno 

clarividente maravilhoso. 
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   Sei, por instrução visual dele mesmo, que ali, também, 

se encontravam equipamentos de uma ínfima estrutura- 

mecânica, que possibilitava a injeção das imagens (à 

distância – se bem que o espaço para eles, na maioria 

das vezes, nem existe!) e dos sons em meu campo visual 

e auditivo, com ênfase para os meus centros de força: 

da garganta, do cérebro (frontal e coronário), do centro 

emocional (o centro esplênico), e, logicamente, o do 

coração... ficando o nosso centro gástrico (plexo solar) 

sob os cuidados do querido Espírito Carlos B. Loureiro, 

que, quando encarnado entre nós, fora um competente 

médium, estudioso, pesquisador e especialista em tratar 

de obsessões complexas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Livro # 30: “NOVOS RUMOS MEDIUNIDADE...” – H. G. Andrade/Vivaldo P. S. Filho 

 193 

Ed. e-book: 
2017-21 

 

________________ 

 

Eu sou o caminho, e a verdade,  

e a vida. 

– Jesus (João 14,6)                                              

                       

________________ 
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A “Numerologia Espírita” na Obra de 

Allan Kardec e Chico Xavier 

 

Allan Kardec: A Reencarnação Passada de 

Francisco Cândido Xavier:                                         

O Espírito da Verdade                                   
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   NÃO PODEMOS PRESCINDIR DOS APONTAMENTOS ABAIXO, 

PARA MAIS UMA VEZ VIRMOS A REALÇAR TODA A PROCEDENCIA 

DIVINA DA MEDIUNIDADE DE SÃO LUIS DE FRANÇA, AGORA 

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

QUANDO PROCURAMOS, ANTES DE TUDO, DESTACAR A OBRA DO 

ESPÍRITISMO, POR ALLAN KARDEC E FRANCISCO CÂNDIDO 

XAVIER, JÁ QUE AMBAS AS PERSONAGENS SE FAZEM PRESENTES EM 

TODO O CONJUNTO DE REVELAÇÕES MATEMÁTICO-ESPIRITUAIS QUE 

ATÉ AGORA TEM SIDO DISPONIBILIZADAS PELA BONDADE DE NOSSO 

SENHOR JESUS CRISTO.  

– ANDRÉ LUIZ (ESPÍRITO) 

 

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

septenária é por causa da perfeição que se celebra nos dons 

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

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

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

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

aventurados.” 

 

– Santo Agostinho 

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

Fazendo, Lisboa, Verbo, 1974. 

_________________ 



                    Livro # 30: “NOVOS RUMOS MEDIUNIDADE...” – H. G. Andrade/Vivaldo P. S. Filho 

 196 

Ed. e-book: 
2017-21 

 

   Procurando fortalecer o nosso serviço de estudo mediúnico e de 

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

ao nosso encontro direto com os leitores encarnados um pouco mais 

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

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

mas muito sugestivo extrato, que cremos será de grande valia 

para que os nossos devotados espíritas, pesquisadores e religiosos, 

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

qualquer, não terão condições de estudar mais detidamente o livro 

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

confiabilidade das palavras dos Benfeitores Espirituais 

(desencarnados e encarnados – estes últimos, em estado de 

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

reencarnação atual de São Luis de França: 

   Agora nos perguntamos: “Será realmente que esses dados 

histórico-matemáticos seriam “apenas” uma mera 

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

acaso, verdadeiramente, não existe. 

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

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

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

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

Lucas, seja ele material ou moral, sem qualquer desfavorecimento 

descabido para com outros irmãos de serviços mediúnicos ou mesmo 

a qualquer ensejo de favorecimento especial à sua própria 

personalidade espiritual, vejamos que o próprio Senhor Jesus nos 

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

   É de todo certo que muitos apressadinhos (os espíritas, 

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

verdadeiros “fiscalizadores” do Espiritismo-Experimental, bravios, 

irritadiços e arrogantes, questionando a incontestável realidade dos 

fatos até aqui apresentados de maneira positiva pela Falange do 

Espírito da Verdade, tentando passar para os demais a condição 

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

tantos milhões de criaturas encarnadas no solo da Terra também 

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

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

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

alusão à sua condição de principal Provedor Genético da 

Sagrada Genealogia do Cristo, assunto este já muito bem 

(matematicamente) documentado na maioria das suas 29 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 30 Livros de inquestionável 

valor doutrinário para o Espiritismo, versando de maneira clara, 

racional, e objetiva, sobre temas matemático-transcendentais 

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

chegam a confundir até mesmo os mais excelentes investigadores da 

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

golpe, toda esta imensa quantidade de informações filosóficas, 

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

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

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

VOLTA de São Luis de França. 

________________ 

 

________________ 

   Por este mesmo motivo que, particularmente, nos acautelamos no 

sentido de trazer aos nossos modestos estudos o que podemos 

caracterizar como: “cruzamento de datas e acontecimentos 

matemáticos específicos” que marcaram não apenas a vida 

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

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

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

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

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

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

mesmo assunto, embora de maneira diversificada, como o exemplo 

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

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

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

facultando desse modo uma maior precisão numérico-

circunstancial em torno da “Aritmética Reencarnacionista” 

aqui em exposição, e um mapa matemático perfeito indicando as 

suas programações reencarnatórias, mediante cálculos precisos, 

embora muito simples de serem feitos. 

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

mediúnica do nosso tarefeiro encarnado, abstração feita de sua vida 

quase apostolar, quase de insulamento e demasiadamente sofrida 

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

disposição diuturnamente, e agora na produção do presente trabalho, 

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

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

Material de meus irmãos. 

   Por outro lado, pela surpreendente semelhança do talhe facial 

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

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

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

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

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

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

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

evidente nos registros fotográficos (imagens/gravuras de época) 

de ontem quanto do hoje, podemos ficar tranqüilos em relação 

ao testemunho prosopográfico dos personagens em análise, 

tanto do passado quanto do presente (qualquer perícia mais 

aprofundada neste campo da técnica policial e criminalística deverá 

levar em consideração outros tantos aspectos de natureza 

Mediúnica, Médica, e forçosamente Matemática, como é nosso 

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

mesmo que circunstancial, e documental, particularmente em 

torno da “Reencarnação Programada da Família Real de 

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

Programada & Múltipla na Obra São Luis IX”. 

    

     

Segundo os nossos Amigos Espirituais, o saudoso médium Ranieri 

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

de Gutenberg, O pai da Imprensa. 

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

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

versão... Revista & Ampliada ... de  12/2021, do Livro: “NOVOS 

RUMOS À MEDIUNIDADE ESPÍRITA”. 
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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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São Luis de França 
 

 
 

"Começo por querer ensinar-te a amar ao Senhor, teu Deus, com todo o 
teu coração, com todas as forças; pois sem isto não há salvação. Filho, 

deves evitar tudo quanto sabes desagradar a Deus, quer dizer, todo 
pecado mortal, de tal forma que prefiras ser atormentado por toda sorte 

de martírios a cometer um pecado mortal" 
 

Carta testamentária de São Luís, 
deixada ao Rei Filipe III, seu filho e sucessor 

 

Extrato da Biografia de São Luís da França, de autoria do Padre João Dias Rezende Filho, 
lançada pela Arquidiocese de São Luís do Maranhão em 2013.  

http://imperiobrasileiro-rs.blogspot.com.br/2014/05/800-anos-de-nascimento-de-sao-luis-rei.html  

http://imperiobrasileiro-rs.blogspot.com.br/2014/05/800-anos-de-nascimento-de-sao-luis-rei.html


                    Livro # 30: “NOVOS RUMOS MEDIUNIDADE...” – H. G. Andrade/Vivaldo P. S. Filho 

 203 

Ed. e-book: 
2017-21 

 

Capítulo # 11 – Novos Rumos à                                           

Mediunidade Espírita 

_________________ 

 

Só temos uma maneira de Crescer e Evoluir: pelo 

doce e sempre generoso AMOR!...  

Por mais que a humanidade caminhe, não será pelo 

esforço da mente (cérebro) que se Elevará na 

infinita , mas, 

principalmente, essencialmente, por meio de um 

coração perfeitamente entregue ao sublime 

Sentimento do Amor, da Paixão, e da Devoção!  

Que Jesus Cristo lhe abençoe a vida, querida amiga 

e irmã Lene, e que, por caminhos seguros do amor 

e da paz, da tolerância e da compreensão, você 

alcance, o quanto antes, o Bendito Reino de Deus, 

algo que todos e todas nós, mais ou menos já 

ansiamos, senão conscientemente, é bem certo que 

subjetivamente. 

 

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

(Salvador/BA, 25 de fevereiro de 2017) 
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   Nota do médium: Esta mensagem espontânea, a 

partir do meu próprio psiquismo, por humildemente eu 

ter a certeza de eu mesmo ser a atual reencarnação 

de São Luis de França, vem de encontro ao ensinamento 

do grande Instrutor Emmanuel, por Chico Xavier, em ... 

“O CONSOLADOR” (dapela Editora da FEB), sobre as 

Almas Gêmeas, e o quanto a nossa Evolução para o 

maisMais Alto está subordinada ao nosso entendimento 

com “alma querida de nossa alma”.  

 

    Sinceramente, até que tentamos compreender o 

esforço que muitos de nossos irmãos e irmãs terrenos 

fazem para tentar desarticular os estudos sobre a 

Reencarnação, pois que ai sempre tem pessoas 

carregadas da mais verdadeira boa-fé, mas, dentro das 

circunstâncias em que hoje se apoiam as investigações 

sobre as Vidas Sucessivas, perfeitamente desconectadas 

com o pseudo-fatalismo da ignorância, que sempre leva-
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nos a caminhos perigosos de muito atraso moral e social, 

tendo ao seu lado todo um conjunto de evidências 

e provas científicas, não há como aceitar qualquer 

manifestação contraria ao fato de podermos, vivamente, 

voltarmos em inumeráveis experiências carnais, sempre 

seguindo uma justa Lei de Ação e Reação, variando cada 

caso e a condição de cada Espírito, liberto ou não, pois 

que, também, sabemos e temos lúcida consciência da 

Reencarnação “Múltipla”. 

   Quem tiver uma boa-intenção, que faça o seu próprio 

julgamento a partir de um acurado estudo das obras que 

tivemos a graça de psicografar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Livro # 30: “NOVOS RUMOS MEDIUNIDADE...” – H. G. Andrade/Vivaldo P. S. Filho 

 206 

Ed. e-book: 
2017-21 

 

ELISA FERNANDES ________                 

 

Elisa Fernandes (Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 1950 — Rio 

de Janeiro, 2 de janeiro de 1993) foi uma atriz brasileira. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/14_de_fevereiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1950
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/2_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1993
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atriz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elisa_Fernandes
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Capítulo # 12 – Novos Rumos à                                           

Mediunidade Espírita 

_________________ 

 

Como é possível pessoas tão afortunadas em 

saúde, em beleza, em relativa alegria, e 

cariciosamente amadas pelas criaturas que lhes 

compartilham da caminhada terrena, mesmo assim, 

se sentirem tão: 

- Desanimadas. 

- Indefesas – quase sem proteção alguma. 

- Perdidas – como se o mundo a sua volta fosse 

uma grande e obscura selva humana. 

- Fragilizadas – temerárias por quase tudo, fazendo-

as, inclusive, se revestirem de um manto triste de 

sombras. 

- Mestre! Que fazer de nós mesmos, ou de nós 

mesmas, se, mesmo diante da tua benevolente 

proteção, temos nos sentido tão deprimidos (as) e 

tão carentes de luz? 

O Senhor da Vida lhe ouve a rogatória em tom de 

angustiosa súplica: 

- Filha minha! Não existe cura real, em relação as 

vossas dores e necessidades humanas, que são seja 

por meio de um remédio, um tanto amargo, mas 

profundamente eficaz... 
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- E qual seria este remédio miraculoso, Santo 

Amigo? 

- O Tempo. 

Este remédio cura todas as feridas, todas as 

angústias e todas as chagas. 

Espera nele a elucidação de todas as tuas 

necessidades. 

 

Entretanto, antes de seguir a frente, deixando ali 

aquele precioso farnel-vivo em forma de mulher 

necessitada de conhecimento e paz, recorda, Ele: 

- Mas não te esqueças, minha criança, que o tempo 

sem a certeza no Bem a praticar em benefício dos 

teus semelhantes, onde quer que estejas, nada 

mais valerá que obra imperfeita e desajustada no 

Grande Relógio do Meu Pai Celestial. 
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Com isso, após refletir por alguns momentos, e 

enxugando as lágrimas que caiam de meus olhos 

felizes e perplexos, vi que Deus nunca nos 

desampara, quando, ainda, oferece a presença 

imaculada do Seu Filho a despeito da nossa tão 

profunda ignorância. 

Façamos como o Cristo nos recomenda e nos 

esclarece, 

!!... 

 

Espírito Elisa Fernandes                         
Vivaldo P. S. Filho (médium)                       

(Salvador/BA, 27 de fevereiro de 2017) 
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   Nota do médium: Mensagem espontânea ofertada por 

esta querida a uma nova amiga (Paula) 

minha pelo Facebook. 
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Fim 
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FIM DA PRIMEIRA PARTE  

DO LIVRO  

 

Pelo Esp. Hernani G. Andrade                           

Com      
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As Despedidas... 
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_____ O Livro de # 26 _____ 

___Em Comemoração aos seus 20 anos de Ininterruptas Tarefas 

na Mediunidade com Jesus Cristo (1996-2016)____ 

   
 

O médium  
(Todas as obras estão ricamente ilustradas com fotos coloridas e notas explicativas  

do médium, sobre diversos fenômenos psíquicos vividos por ele mesmo). 
 

www.vivaldoespiritismo17.com.br 

facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo  

OS ARQUIVOS (EM PDF) DOS MAIS DE CEM (100) LIVROS 

PSICOGRAFADOS POR VIVALDO P. S. FILHO ESTÃO DISPONÍVEIS PARA OS 

INTERESSADOS: INTEIRAMENTE “GRATIS”!                                                

Podemos apenas dizer: Glória a Deus nas Alturas! 
 

http://www.vivaldoespiritismo17.com.br/
https://www.facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo/?__cft__%5b0%5d=AZW2QANnvqLA-PQWpXh-E8_0OQpHEAVhOvCFSFoSk8x60CMmKil1SM9aBKR7c1qqwu4JXLNdXG60A_ImkmE_ZHO8kcF5IDNYpreUX5hkCFBY8JLg827BAmcquwhxZsxVGjbtyMce564GyfJPMiyN93EZbcgznrU6QtJm-a53KTqjbwlVfKQHndeqod5eCeLOpPo&__tn__=kK-R
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_________________ 

 

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

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

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

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

nosso próprio coração no conteúdo da obra original: 

 

“NOVOS RUMOS À MEDIUNIDADE ESPÍRITA ”                                                                                   

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

_________________ 

  

- 1ª. versão: 02/2017. 

- 2ª. versão, Revista & Ampliada: 12/2021.                                                                                 

(O backup original está preservado e guardado para possíveis conferências   

histórica-doutrinárias). 

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

 

_________________ 

 

Algo sobre a Decodificação do Espiritismo! 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

suas próprias observações, estudos e investigações. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fvivaldoespiritismo.wixsite.com%2Fmediunidade-e-jesus%3Ffbclid%3DIwAR2s4Ww7ZRnJN_SMebG3XI-S8CLD-bdpU2568_plxWS-pYNmLzZUrFXRx_o&h=AT3pPotf-noim1IbIvOqt5R9V0-M92IWp58PBPQa3PoeuwdpYqeZUZcn3fvERY7ed9_83qYnRp0o05sfjONjXZqBrh54dx59D2_FOLfKi9JFKchn2Re71WtBA4FXl87U4Gnm&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1tRBbKkefPFUSlUDsBig1L6_XySziQ20VAnfYPNhiqGZ478wjt8gsJUET1KUOc1SzgWVsSPzNpXJzEXNVzJJ3hkQE98ZX70AQLfQRqljGFuvougD4ZSd6vOovyZNloUCfh-0jl9-9xrkUMvtivyDV5LbpNfW4oLW61yVGv1m9wZkAXMSC5_TR0Mb_7gtFwTvs8tnM-kNh-LQzFrAjV7anNMQ


                    Livro # 30: “NOVOS RUMOS MEDIUNIDADE...” – H. G. Andrade/Vivaldo P. S. Filho 

 217 

Ed. e-book: 
2017-21 

 

 

 
 

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

No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fvivaldoespiritismo.wixsite.com%2Fmediunidade-e-jesus%3Ffbclid%3DIwAR2s4Ww7ZRnJN_SMebG3XI-S8CLD-bdpU2568_plxWS-pYNmLzZUrFXRx_o&h=AT3pPotf-noim1IbIvOqt5R9V0-M92IWp58PBPQa3PoeuwdpYqeZUZcn3fvERY7ed9_83qYnRp0o05sfjONjXZqBrh54dx59D2_FOLfKi9JFKchn2Re71WtBA4FXl87U4Gnm&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1tRBbKkefPFUSlUDsBig1L6_XySziQ20VAnfYPNhiqGZ478wjt8gsJUET1KUOc1SzgWVsSPzNpXJzEXNVzJJ3hkQE98ZX70AQLfQRqljGFuvougD4ZSd6vOovyZNloUCfh-0jl9-9xrkUMvtivyDV5LbpNfW4oLW61yVGv1m9wZkAXMSC5_TR0Mb_7gtFwTvs8tnM-kNh-LQzFrAjV7anNMQ


                    Livro # 30: “NOVOS RUMOS MEDIUNIDADE...” – H. G. Andrade/Vivaldo P. S. Filho 

 218 

Ed. e-book: 
2017-21 

 

 

 
 

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

No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fvivaldoespiritismo.wixsite.com%2Fmediunidade-e-jesus%3Ffbclid%3DIwAR2s4Ww7ZRnJN_SMebG3XI-S8CLD-bdpU2568_plxWS-pYNmLzZUrFXRx_o&h=AT3pPotf-noim1IbIvOqt5R9V0-M92IWp58PBPQa3PoeuwdpYqeZUZcn3fvERY7ed9_83qYnRp0o05sfjONjXZqBrh54dx59D2_FOLfKi9JFKchn2Re71WtBA4FXl87U4Gnm&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1tRBbKkefPFUSlUDsBig1L6_XySziQ20VAnfYPNhiqGZ478wjt8gsJUET1KUOc1SzgWVsSPzNpXJzEXNVzJJ3hkQE98ZX70AQLfQRqljGFuvougD4ZSd6vOovyZNloUCfh-0jl9-9xrkUMvtivyDV5LbpNfW4oLW61yVGv1m9wZkAXMSC5_TR0Mb_7gtFwTvs8tnM-kNh-LQzFrAjV7anNMQ


                    Livro # 30: “NOVOS RUMOS MEDIUNIDADE...” – H. G. Andrade/Vivaldo P. S. Filho 

 219 

Ed. e-book: 
2017-21 

 

 

 
 

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

No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fvivaldoespiritismo.wixsite.com%2Fmediunidade-e-jesus%3Ffbclid%3DIwAR2s4Ww7ZRnJN_SMebG3XI-S8CLD-bdpU2568_plxWS-pYNmLzZUrFXRx_o&h=AT3pPotf-noim1IbIvOqt5R9V0-M92IWp58PBPQa3PoeuwdpYqeZUZcn3fvERY7ed9_83qYnRp0o05sfjONjXZqBrh54dx59D2_FOLfKi9JFKchn2Re71WtBA4FXl87U4Gnm&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1tRBbKkefPFUSlUDsBig1L6_XySziQ20VAnfYPNhiqGZ478wjt8gsJUET1KUOc1SzgWVsSPzNpXJzEXNVzJJ3hkQE98ZX70AQLfQRqljGFuvougD4ZSd6vOovyZNloUCfh-0jl9-9xrkUMvtivyDV5LbpNfW4oLW61yVGv1m9wZkAXMSC5_TR0Mb_7gtFwTvs8tnM-kNh-LQzFrAjV7anNMQ


                    Livro # 30: “NOVOS RUMOS MEDIUNIDADE...” – H. G. Andrade/Vivaldo P. S. Filho 

 220 

Ed. e-book: 
2017-21 

 

 

 
 

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

No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fvivaldoespiritismo.wixsite.com%2Fmediunidade-e-jesus%3Ffbclid%3DIwAR2s4Ww7ZRnJN_SMebG3XI-S8CLD-bdpU2568_plxWS-pYNmLzZUrFXRx_o&h=AT3pPotf-noim1IbIvOqt5R9V0-M92IWp58PBPQa3PoeuwdpYqeZUZcn3fvERY7ed9_83qYnRp0o05sfjONjXZqBrh54dx59D2_FOLfKi9JFKchn2Re71WtBA4FXl87U4Gnm&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1tRBbKkefPFUSlUDsBig1L6_XySziQ20VAnfYPNhiqGZ478wjt8gsJUET1KUOc1SzgWVsSPzNpXJzEXNVzJJ3hkQE98ZX70AQLfQRqljGFuvougD4ZSd6vOovyZNloUCfh-0jl9-9xrkUMvtivyDV5LbpNfW4oLW61yVGv1m9wZkAXMSC5_TR0Mb_7gtFwTvs8tnM-kNh-LQzFrAjV7anNMQ


                    Livro # 30: “NOVOS RUMOS MEDIUNIDADE...” – H. G. Andrade/Vivaldo P. S. Filho 

 221 

Ed. e-book: 
2017-21 

 

 

 
 

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

No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fvivaldoespiritismo.wixsite.com%2Fmediunidade-e-jesus%3Ffbclid%3DIwAR2s4Ww7ZRnJN_SMebG3XI-S8CLD-bdpU2568_plxWS-pYNmLzZUrFXRx_o&h=AT3pPotf-noim1IbIvOqt5R9V0-M92IWp58PBPQa3PoeuwdpYqeZUZcn3fvERY7ed9_83qYnRp0o05sfjONjXZqBrh54dx59D2_FOLfKi9JFKchn2Re71WtBA4FXl87U4Gnm&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1tRBbKkefPFUSlUDsBig1L6_XySziQ20VAnfYPNhiqGZ478wjt8gsJUET1KUOc1SzgWVsSPzNpXJzEXNVzJJ3hkQE98ZX70AQLfQRqljGFuvougD4ZSd6vOovyZNloUCfh-0jl9-9xrkUMvtivyDV5LbpNfW4oLW61yVGv1m9wZkAXMSC5_TR0Mb_7gtFwTvs8tnM-kNh-LQzFrAjV7anNMQ


                    Livro # 30: “NOVOS RUMOS MEDIUNIDADE...” – H. G. Andrade/Vivaldo P. S. Filho 

 222 

Ed. e-book: 
2017-21 

 

 

 
 

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

No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fvivaldoespiritismo.wixsite.com%2Fmediunidade-e-jesus%3Ffbclid%3DIwAR2s4Ww7ZRnJN_SMebG3XI-S8CLD-bdpU2568_plxWS-pYNmLzZUrFXRx_o&h=AT3pPotf-noim1IbIvOqt5R9V0-M92IWp58PBPQa3PoeuwdpYqeZUZcn3fvERY7ed9_83qYnRp0o05sfjONjXZqBrh54dx59D2_FOLfKi9JFKchn2Re71WtBA4FXl87U4Gnm&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1tRBbKkefPFUSlUDsBig1L6_XySziQ20VAnfYPNhiqGZ478wjt8gsJUET1KUOc1SzgWVsSPzNpXJzEXNVzJJ3hkQE98ZX70AQLfQRqljGFuvougD4ZSd6vOovyZNloUCfh-0jl9-9xrkUMvtivyDV5LbpNfW4oLW61yVGv1m9wZkAXMSC5_TR0Mb_7gtFwTvs8tnM-kNh-LQzFrAjV7anNMQ


                    Livro # 30: “NOVOS RUMOS MEDIUNIDADE...” – H. G. Andrade/Vivaldo P. S. Filho 

 223 

Ed. e-book: 
2017-21 

 

 

 
 

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

No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fvivaldoespiritismo.wixsite.com%2Fmediunidade-e-jesus%3Ffbclid%3DIwAR2s4Ww7ZRnJN_SMebG3XI-S8CLD-bdpU2568_plxWS-pYNmLzZUrFXRx_o&h=AT3pPotf-noim1IbIvOqt5R9V0-M92IWp58PBPQa3PoeuwdpYqeZUZcn3fvERY7ed9_83qYnRp0o05sfjONjXZqBrh54dx59D2_FOLfKi9JFKchn2Re71WtBA4FXl87U4Gnm&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1tRBbKkefPFUSlUDsBig1L6_XySziQ20VAnfYPNhiqGZ478wjt8gsJUET1KUOc1SzgWVsSPzNpXJzEXNVzJJ3hkQE98ZX70AQLfQRqljGFuvougD4ZSd6vOovyZNloUCfh-0jl9-9xrkUMvtivyDV5LbpNfW4oLW61yVGv1m9wZkAXMSC5_TR0Mb_7gtFwTvs8tnM-kNh-LQzFrAjV7anNMQ


                    Livro # 30: “NOVOS RUMOS MEDIUNIDADE...” – H. G. Andrade/Vivaldo P. S. Filho 

 224 

Ed. e-book: 
2017-21 

 

 

 
 

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

No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fvivaldoespiritismo.wixsite.com%2Fmediunidade-e-jesus%3Ffbclid%3DIwAR2s4Ww7ZRnJN_SMebG3XI-S8CLD-bdpU2568_plxWS-pYNmLzZUrFXRx_o&h=AT3pPotf-noim1IbIvOqt5R9V0-M92IWp58PBPQa3PoeuwdpYqeZUZcn3fvERY7ed9_83qYnRp0o05sfjONjXZqBrh54dx59D2_FOLfKi9JFKchn2Re71WtBA4FXl87U4Gnm&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1tRBbKkefPFUSlUDsBig1L6_XySziQ20VAnfYPNhiqGZ478wjt8gsJUET1KUOc1SzgWVsSPzNpXJzEXNVzJJ3hkQE98ZX70AQLfQRqljGFuvougD4ZSd6vOovyZNloUCfh-0jl9-9xrkUMvtivyDV5LbpNfW4oLW61yVGv1m9wZkAXMSC5_TR0Mb_7gtFwTvs8tnM-kNh-LQzFrAjV7anNMQ


                    Livro # 30: “NOVOS RUMOS MEDIUNIDADE...” – H. G. Andrade/Vivaldo P. S. Filho 

 225 

Ed. e-book: 
2017-21 

 

 

 
 

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

No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fvivaldoespiritismo.wixsite.com%2Fmediunidade-e-jesus%3Ffbclid%3DIwAR2s4Ww7ZRnJN_SMebG3XI-S8CLD-bdpU2568_plxWS-pYNmLzZUrFXRx_o&h=AT3pPotf-noim1IbIvOqt5R9V0-M92IWp58PBPQa3PoeuwdpYqeZUZcn3fvERY7ed9_83qYnRp0o05sfjONjXZqBrh54dx59D2_FOLfKi9JFKchn2Re71WtBA4FXl87U4Gnm&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1tRBbKkefPFUSlUDsBig1L6_XySziQ20VAnfYPNhiqGZ478wjt8gsJUET1KUOc1SzgWVsSPzNpXJzEXNVzJJ3hkQE98ZX70AQLfQRqljGFuvougD4ZSd6vOovyZNloUCfh-0jl9-9xrkUMvtivyDV5LbpNfW4oLW61yVGv1m9wZkAXMSC5_TR0Mb_7gtFwTvs8tnM-kNh-LQzFrAjV7anNMQ


                    Livro # 30: “NOVOS RUMOS MEDIUNIDADE...” – H. G. Andrade/Vivaldo P. S. Filho 

 226 

Ed. e-book: 
2017-21 

 

 

    

O médium e pesquisador baiano Vivaldo P. S. Filho apresenta uma bela série com  

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

Numa série de comoventes e inspiradoras Mensagens 

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

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

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

consolam, esclarecem e animam os corações humanos, 

sempre desejosos que se encontram de transmitir aos 

companheiros na Terra: mais Amor e mais Carinho, mais 

Educação e mais Orientação, com palavras carregadas não 

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

Esperança no futuro, para todos aqueles que já                                 

se identificam com as formosas promessas                                            

de Paz e Caridade de Jesus de Nazaré.                                                

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

www.vivaldoespiritismo17.com.br                                                
No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo                                  

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

 

http://www.vivaldoespiritismo17.com.br/
http://www.facebook.com/vivaldo.psfilho
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BY A FALANGE DA VERDADE 

_________________ 

   

Não há como, por enquanto, avaliarmos a extensão dos 

trabalhos patrocinados pelos Seres da Luz, mesmo nós, 

humildes servos de Jesus que já transitam nas Regiões 

Invisíveis,  por isso, de cada um e uma de nós, o que mais 

desejam é que os amemos e nos instruamos, dentro de 

nossas limitadas possibilidades, para que, de sua parte, 

façam o melhor ao alcance de todos e de todas, claro que 

segundo o nosso merecimento, visto que se são muito 

bondosos também procuram ser muito justos. 

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

By H. G. Andrade/A FALANGE DA VERDADE                                                        

SEM FINS LUCRATIVOS                                                                         
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