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Com a Participação dos 13 Apóstolos e dos 4
Evangelistas de Nosso Senhor Jesus Cristo

A SABEDORIA DOS 12 APÓSTOLOS DE
JESUS CRISTO, MAIS MARIA DE MAGDALA
PELA INTERPRETAÇÃO DE ALLAN KARDEC.
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______________________
As imagens e os pequenos extratos apresentados em nossos trabalhos espirituais (ebooks: 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

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

Veneranda (Santa Isabel de Aragão)
Francisco Cândido Xavier
Elizabeth d´Espérance
Adolfo Bezerra de Menezes
André Luiz (pseudônimo do Dr. Carlos Chagas)
Cárita (pseudônimo de Santa Irene de Atenas)
São Paulo (Apóstolo)
Erasto (no lugar de Emmanuel)
Santa Clara de Assis

____________

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

"MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS Relatos de um Médium Espírita"
_______________________
Capa Revista em 15/03/2018, embora mantendo na
integralidade o mesmo conteúdo do livro original que levou
cerca de 16-17 anos para ser concluído. (166 pág.)

_______________________
PREFÁCIO – Pelo Médium Carlos A. Baccelli

MEDIUNIDADE ENTRE OS DOIS MUNDOS

No campo da mediunidade, cada médium com sua
condição receptiva, quanto cada espírito com a sua
capacidade transmissora.
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Assim, a bem dizer, a mediunidade é uma tarefa
que se articula entre os Dois Mundos, na qual
espírito e médium se complementam, por serem
interdependentes.
A obrigação de estudar e de conhecer compete
tanto ao médium quanto ao espírito, pois um não
pode, de maneira absoluta, suprir a deficiência do
outro.
Neste livro, que devemos ao esforço sincero do
confrade Vivaldo, devotado seareiro da Doutrina
Espírita, nos deparamos com inúmeras informações
hauridas em outras fontes e experiências por ele
mesmo vivenciadas no cotidiano de seus labores
mediúnicos com Jesus.
Temos certeza de que esta obra será de grande
utilidade para todos os estudiosos do tema em
pauta – Mediunidade –, descortinando novos
horizontes à compreensão de muitos.
Conforme temos dito noutras oportunidades, se o
Espiritismo carece de ser estudado como Ciência do
Espírito que é, a Mediunidade precisa igualmente
ser estudada como sendo um de seus ramos mais
importantes de especialização.
É que, nos tempos atuais, o Mundo Espiritual está a
requisitar, cada vez mais, a participação consciente
e responsável do medianeiro no intercâmbio entre
os Dois Planos da Vida.
Sobretudo, permanece-se na expectativa de que o
médium espírita continue fiel ao “dai de graça o que
de graça recebestes”, pois tanto o conhecimento do
Espiritismo quanto o exercício da mediunidade não
fazem qualquer sentido, sem que se volte para
nossa necessidade inadiável de renovação íntima.
_______________________
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Nota explicativa por Vivaldo P. S. Filho:
Este comentário trata-se do "Prefácio" da nossa
primeira obra mediúnica, "MEDIUNIDADE EM DOIS
MUNDOS/AMOR, SEXO E OS VARIADOS ASPECTOS
MULTIDIMENSIONAIS NO PROCESSO DE CURA –
Relatos de um Médium Espírita", Organizado pelos
Espíritos de Elizabeth d´Espérance, Francisco Cândido
Xavier & Adolfo Bezerra de Menezes, prefácio este
assinado pelo eminente médico e benfeitor
desencarnado (cirurgião-dentista) Dr. Odilon
Fernandes, em 23 de março de 2009, durante reunião
íntima nas dependências do "Lar Espírita Pedro e
Paulo", em Uberaba/Minas Gerais, companheiro das
lides espíritas com enorme serviço prestado à causa do
Consolador Prometido nas terras do Cruzeiro.
Atualmente, o Espírito Odilon Fernandes, trata-se de
um valoroso Instrutor da Vida Maior especialista em
Mediunidade e na Vida Espiritual e autor de várias
obras de alto valor doutrinário sobre estes temas, com
a primeira delas pela lavra mediúnica de Baccelli
("Mediunidade e Doutrina", IDE - Instituto de
Difusão Espírita, 1990, Araras/SP), prefaciada pelo
Espírito EMMANUEL, em psicografia do grande e
inesquecível médium mineiro Francisco Cândido Xavier.
Quanto ao médium Dr. Carlos A. Baccelli, atualmente
tem ele mais de 130 livros publicados, dentre os quais:
10 em parceria psicográfica com Chico Xavier, e
os demais: de sua própria autoria mediúnica e de
pesquisa. Com vivência pessoal de longos 25 anos com
o Chico, o Baccelli atualmente é considerado um
dos maiores biógrafos no Brasil do
Apóstolo da Mediunidade.

_______________________
Para acessar (inteiramente GRÁTIS!!) este livro digital (PDF),
basta que o interessado vá diretamente para o específico link:
http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jes…/bio
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Emmanuel, trata-se de um Espírito da Luz que se tornou conhecido pelos
trabalhos de inegável valor moral que foram realizados pela santa mediunidade
de Francisco C. Xavier, sendo que, aqui, o grande Mentor de Chico já se
encontrava reencarnado na Terra... A nossa Benfeitora Veneranda, que
também conduziu as tarefas psíquicas de Chico Xavier, nos trouxe a presença
mental de Emmanuel, quando não lhe era possível vir pessoalmente, dandonos a chance de lhe psicografar as próprias mensagens.
– Vivaldo P. S. Filho (médium).
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Apresentação # 1

O Homem corre o Mundo como se estivesse
em desesperada busca de algum tesouro que
pudesse lhe valorizar a alma embriagada de
ilusão, sem que, antes de qualquer coisa,
perceba que, do que mais necessita, são das
preciosidades do Reino de Deus, em si mesmo.
Meus filhos e filhas do coração! Precisamos
aceitar, em definitivo, a Lei de Amor, Justiça e
Caridade, vivenciando-a na mais perfeita
conexão com o Nosso Pai Celestial.

–

(Reencarnado)
Vivaldo P. S. Filho (médium)

_____________
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Nota do médium em 30/05/2021:
No dia de hoje, quando dei início ao processo de
Revisão & Ampliação desta obra (de # 32), do glorioso
Espírito de São Paulo, este, que, como já afirmei em
algumas oportunidades (Livros virtuais) anteriores, está
atualmente reencarnado na Itália, embora não seja
italiano de nascimento, e vivendo religiosamente no seio
da Igreja Católica como um dos seus mais veneráveis
representantes nos tempos atuais, então, eu me percebi
sob a influência direta de EMMANUEL, embora, desde
algum tempo, ele já tenha me afirmado que somente em
raras ocasiões poderá vir ao meu encontro, pelo menos
de uma maneira mais ostensiva, visto que neste
momento ele se mantém mais ligado aos seus atuais
compromissos com o Plano Material, ou seja, sem que
possa sair do corpo físico de uma maneira mais atuante
em Estado de Emancipação da Alma, pelo menos durante
o seu estado de vigília, por esta razão é que passou a
batuta mais direta de me Dirigir as Faculdades Psíquicas,
como ele vinha fazendo junto aos Demais Diretores, para
o nobre Espírito de Erasto, que, como muitos de nós já
sabemos, foi discípulo de São Paulo!...
Que Deus lhe ilumine e proteja.
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Segundo informações dos médiuns Chico Xavier & Waldo Vieira, a amigos pessoais,
o Espírito do Dr. Carlos Chagas se utilizou do pseudônimo de: ANDRÉ LUIZ, para
psicografar pelo Chico, quanto pelo Waldo. (Vivaldo P. S. Filho).

Carlos Justiniano Ribeiro Chagas (Oliveira, 9 de julho de 1879 – Rio de
Janeiro, 8 de novembro de 1934) foi
um biólogo, médico sanitarista, cientista e bacteriologista brasileiro, que
trabalhou como clínico e pesquisador.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Chagas
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Apresentação # 2

Muito precioso artigo!...
Esperemos em Deus que as MULHERES, tanto
quanto os homens (risos)... possam realizar a
faxina final da Casa Planetária, que pertence a
cada um de nós em particular, e como viva
vida comunitária e social, arregaçando as
mangas contra o desrespeito mútuo, e contra
o esmagamento de nossas libertárias
conquistas espirituais, que dizem respeito ao
AMOR PROFUNDO PELO PRÓXIMO!!!
Muita paz, querida irmã E.!!!

Espírito André Luiz
Vivaldo Filho (médium)
(Salvador/Bahia, 06 de março de 2017)

_____________
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Nota do médium em 30/05/2021:
Esta irmã a quem André se dirige, trata-se de uma
jornalista que, também, é uma de nossas amigas virtuais
pelo Facebook.
Independentemente de gênero, e seja qual for a nossa
opção sexual, condição social, credo, crença, religião,
raça, ou nacionalidade, precisamos compreender que
somos todos filhos de Deus, e que devemos ter como
meta de vida, na Terra ou no Mais Além, a felicidade real
que, segundo compreendemos, como espírita que mais
ou menos já sejamos, está em Jesus Cristo (João
14:6), não nos esquecendo de que a baliza maior do
Espiritismo sempre foi e será: “FORA DA CARIDADE
NÃO HÁ SALVAÇÃO”, da maneira como Allan Kardec
nos esclarece e nos orienta pelo Evangelho Segundo
o Espiritismo!...
Assim seja.
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Vivaldo em seu Lar, em 01 de setembro de 2020, em plena pandemia,
poucos meses antes da Revisão & Ampliação deste Livro # 32,
mas não perdendo a fé em Cristo.

Vivaldo P. S. Filho (Salvador, Bahia, 10 de julho de 1964 — é um médium
espírita com 25 anos de tarefas na Seara de Jesus, e com mais de 100 livros
(e-books) já publicados (virtualmente) e inteiramente “grátis”,
na lembrança Evangélica do:
“DAÍ DE GRAÇA O QUE DE GRAÇA RECEBESTES.”
http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus/bio
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Apresentação # 3

Querida Malu!..., que os Amigos Espirituais da
Vida Maior possam ter em você não somente uma
companheira de tarefas na Mediunidade com
Jesus, pois creio que eles sabem do seu valor
mental, mas, acima de tudo, UMA VERDADEIRA
DISPENSADORA DE AMOR E PAZ, principalmente
entre aqueles corações indefesos que mais carecem
de nossa perfeita atenção, do nosso desmedido
afeto, e da nossa destemida coragem para lhes
proteger diante de um Mundo ainda tão obscurecido
pelo terrível egoísmo, como se cada um de nós,
seres que rastejamos, estivéssemos mais
entrosados com as coisas de César do que com as
belezas do Reino de Deus!...

Muita alegria, amorosa canceriana!!!

Vivaldo P. S. Filho
A Reencarnação de São Luis IX
(Salvador/BA, 06 de março de 2017)

_____________

14

Ed. e-book:
2017-21

Livro # 32: “Em Nome do Senhor – Vol. 1” – Espírito São Paulo/Vivaldo P. S. Filho

Nota do médium em 31/05/2021:
Estas irmãs e irmãos a quem me dirijo, geralmente
trata-se de uma amiga ou amigo (virtual) que temos pelo
Facebook.
Estas pessoas, geralmente somente identificamos por
meio de abreviações em seus nomes originais, mas que,
de qualquer maneira, haverão de receber a Assistência
Espiritual dos nossos Benfeitores & Amigos da Vida Mais
Alta, visto que ninguém, em qualquer momento, fica a
margem da solicitude dos Seres de Luz, em particular
daqueles e daquelas que me dirigem, orientam e me
protegem nas tarefas na Mediunidade, então, fica aqui o
nosso carinho a cada uma destas tão doces criaturas
que, com respeito e consideração, nos endereçam a luz
de seu amor!!

_______ Em tempo _______

Os Livros (virtuais) dos Espíritos Amigos, por Vivaldo P. S. Filho.
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Como temos dito no decorrer de Livros seguidos, pelo
menos de algum tempo para cá, tem sido por uma
questão de reconhecimento e de permanente gratidão a
quem nos escreve e vem se manifestando pelo nosso
Perfil & Página do Facebook, por exemplo, que temos
lhes dado espaço em nossa obra mediúnica, para
podermos lhes trazer para mais próximo do nosso
humilde esforço espiritual, para que de alguma
maneira elas e eles, que tanto amamos, que já nutrem
algum carinho pelo que temos produzido intensamente
desde o ano de 1996, possam também fazer parte desta
benção Literária, que é mediúnica e de pesquisa, que
definitivamente vem do Plano Espiritual Superior e que
tem se derramado sobre as nossas cabeças.

_____________
Se não for demais, eu constaria de pedir a cada leitora
e leitor que, se possível, divulgue os nossos atuais
mais de cem (100) livros mediúnicos (virtuais: em
PDF.) nas suas redes sociais e entre os seus familiares e
amigos, para que o nosso Espiritismo possa avançar no
Plano Material sempre com aquele frescor de amizade
que tanto empolgava os doces cristãos primitivos, aliás,
nos dias atuais de pandemia da Covid-19 o que mais
estamos necessitando, além de fazermos a urgente
Caridade Material aos que mais necessitam, é de
realizar a grande benção da Caridade Moral, em forma
de Livros que venham a edificar a alma das pessoas, na
lembrança do que, certa vez, o grande Emmanuel disse
(O Consolador, Francisco C. Xavier, Editora FEB): “O

homem precisa mais de luz do que de pão.”
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Não podemos deixar passar a rica oportunidade que o
Senhor nos dar agora, para ajudarmos a promover a
grande Obra da Doutrina Espírita, já que toda ação
que venhamos a realizar no Bem haverá de nos retornar
ao Espírito como uma luz divina que nos socorrerá a
própria existência, em qualquer parte dos Universos de
Deus que estejamos.
Afinal, aqui, como em qualquer parte, estamos todos
aprendendo e trabalhando para o Cristo.
Não é mesmo?
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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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Em Nome do Senhor
V o l u m e#1
Com Espíritos Amigos

Vivaldo P. S. Filho (o médium)

& São

Paulo

(o Espírito)

____ “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 & Fred Astaire.

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

“Em Nome do Senhor – Vol. 1”, foram capturadas
em fontes diversas da Internet e em obras da literatura espiritualista.
Por isso, rogamos aos detentores de seus direitos autorais levarem
em consideração que todo o nosso esforço aqui é, unicamente, de
utilidade pública, por força da Caridade, por conta do sentimento de
solidariedade e fraternidade, desprovido também de qualquer

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

1a versão: 03/2017 by Vivaldo P. S. Filho
OBRA REVISTA & AMPLIADA EM 05 & 06/2021.

Este Livro, que tem a Autoria Espiritual de São
Paulo & Espíritos Amigos, vem complementar as
obras anteriores da lavra mediúnica de Vivaldo P. S. Filho
que fazem referência à atual Missão do Espírito de São
Luis IX (já reencarnado no Brasil), que à época da
Codificação foi o Presidente Espiritual da “Sociedade
Espírita de Paris”, orientando de mais perto os
sagrados serviços de Allan Kardec junto à Falange da
Verdade.
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______________
NOTA ESPECIAL DO MÉDIUM:
Segundo os dados (virtuais) que produzimos à época
sobre esta específica obra (# 32), a sua publicação em
nosso ‘Site Espírita’ se deu no dia 15/03/2017, porém,
uma vez a gente voltando a lhe observar por estes
mesmos dados (virtuais), verificamos que os seus
backups (originais), do Livro (32), em questão, foram
perdidos, ou pelo menos não encontrados, ficando
apenas para uma possível conferência histórica e/ou
doutrinária dois arquivos (Word & PDF) de 28/02/2018,
de qualquer maneira servindo para conferencia.

As capas: da 1ª. versão, de 03/2017 & da 2ª. versão, de 05 & 06/2021.

Aqui, vamos fazendo a sua Revisão & Ampliação,
segundo este backup opcional de 2018!!
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EM COMEMORAÇÃO DOS

164 ANOS DO ESPIRITISMO
NASCIDO EM PARIS, FRANÇA, NO DIA 18 DE ABRIL DE 1857.

Galeria de Valois, no Palais Royal, local de lançamento de O Livro dos
Espíritos em 1857.

Como diria Emmanuel, por meio de Chico Xavier: “O
trabalho precisa continuar”... E dentro desse ritmo
continuado de serviço empolgante e trabalho renovador,
os nossos Benfeitores da Vida Maior dão continuidade à
obra deles mesmos, que não pode ter solução de
continuidade!...
Quem desejar reproduzir partes de meus livros
mediúnicos, poderão o fazer sem impedimento
algum, apenas solicitamos a generosidade de citar a
nossa específica obra como a fonte de consulta.
Qualquer recurso que venha a ser arrecadado com a publicação
impressa desta obra, caso isso venha a ocorrer, deverá ser doado
integralmente à DIVULGAÇÃO DO ESPIRITISMO, não recebendo o
autor, ou seus familiares, qualquer remuneração proveniente de sua
venda.
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DO MÉDIUM

Rogamos

aos nossos amigos leitores que queiram nos

perdoar a grande deficiência cultural, pois apesar de darmos
o maior cuidado às revisões de texto em nossos livros (Ebooks) 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, coproduzido 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).

33

Ed. e-book:
2017-21

Livro # 32: “Em Nome do Senhor – Vol. 1” – Espírito São Paulo/Vivaldo P. S. Filho

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.)
_____________________
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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: “FORA DA CARIDADE NÃO HÁ
SALVAÇÃO”...
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 P. S. 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 me lecionou durante a minha
atual existência, quando neste ano de 2019 completo 55 anos de vida.
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Século XIII

1973

1972

Século XXI

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

1188

— Melun,

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
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___________

Minha amada mãezinha, no dia 26/05/2021, sendo levada ao ‘Drive de
Saúde’, em Salvador/BA, por minha querida irmã Morgana Rúbia, para
tomar a 2ª. Dose da tão almejada vacina contra a covid-19...

___________

41

Ed. e-book:
2017-21

Livro # 32: “Em Nome do Senhor – Vol. 1” – Espírito São Paulo/Vivaldo P. S. Filho

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)
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O Espírito Dr. Inácio Ferreira Interpreta a

“Numerologia Espírita”
A “Numerologia Espírita” nada mais é que o
desenvolvimento natural do Espiritismo, pois não se dá ao luxo
de se considerar “algo novo”, a não ser no exclusivo sentido da
metodologia, ou da mecânica, que se utiliza para fazer luzir do
Céu as claridades dos “SINAIS” SAGRADOS DE DEUS,
invariavelmente, inseridos em todo o ecossistema de vida planetária,
dos encarnados e dos desencarnados, bastando-nos apenas que lhes
devassemos a intimidade da maneira matematicamente correta,
que é através da própria obra Espírita, de Allan Kardec & Francisco
Cândido Xavier, especialmente estas, pela própria natureza dos
seus inquestionáveis méritos mediúnicos quanto científicos,
assim como da Bíblia Sagrada (Antigo e Novo Testamento).

Ela não para diante da Ciência Humana, não se limita a esta.
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Pelo contrário, ela avança e dá subsídios para que os seres
encarnados no mundo possam se balizar da melhor maneira possível
diante das inumeráveis incógnitas do Mundo Oculto e do Plano
Material, também.

Não temos dúvidas de que todo o nosso labor mediúnico,
pelo médium Vivaldo, haverá de dar bons frutos dentro e fora
do nosso meio doutrinário, pois se consideramos o Espiritismo
uma Doutrina fundamentalmente Evangélica, não podemos nos
esquecer de que Allan Kardec a conduziu também de
maneira cientificamente racional e lógica.
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Nota do Médium: O empolgante texto acima foi pinçado
do nosso Livro # 16: “ELVIS & AMIGOS VOL.2”,
com a devida adaptação para este livro de São Paulo &
Espíritos Amigos.
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______________
NOTA ESPECIAL DO MÉDIUM:
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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Emmanuel, trata-se de um Espírito da Luz que se tornou conhecido pelos
trabalhos de inegável valor moral que foram realizados pela santa mediunidade
de Francisco C. Xavier, sendo que, aqui, o grande Mentor de Chico já se
encontrava reencarnado na Terra... A nossa Benfeitora Veneranda, que
também conduziu as tarefas psíquicas de Chico Xavier, nos trouxe a presença
mental de Emmanuel, quando não lhe era possível vir pessoalmente, dandonos a chance de lhe psicografar as próprias mensagens.
– Vivaldo P. S. Filho (médium).
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Apresentação # 7
____________

Em Nome do Senhor
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 AO LIVRO:

“EVOLUÇÃO EM DOIS MUNDOS”
Com A Palavra: O Grande Benfeitor!
Como estamos indo de promessas?...
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Estamos fazendo valer a nossa palavra?...

Vamos seguindo sem violar a grande lei da
promessa, ofertando não apenas a petição aos
inesquecíveis Santos da Vida Maior, como a nossa
própria existência pelo testemunho da caridade aos
que necessitam de socorro mais do que nós
mesmos, mas que, geralmente, nada recebem de
nós senão a pequenina lembrança de uma
minguada reza?...
Por que será que temos tanto a pedir por nós
mesmos, enquanto cremos que as demais criaturas,
nossas irmãs, nada merecem, ou, pelo menos,
ainda não merecem a graça de um auxílio do Mais
Alto?...
Se Deus vela por nós, invariavelmente, quando
nada merecemos dEle, não só por desconsideração
de nossa parte aos que mais gemem no caminho da
existência humana, quanto à Sua magnânima
Justiça, como crer que o Todo-Misericórdia faria a
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gentileza de nos salvar dos suplícios pessoais, e
muitas vezes merecidos, quando, em verdade,
estamos piorando ainda mais a vida dos Seus filhos
do coração, nossos irmãos e irmãs em agudo
sofrimento?!...

Meus filhos! O momento é de reflexão, sem que
este raso tempo que dedicamos a nós mesmos,
para que na intimidade do nosso coração possamos
compreender melhor como andam as coisas em
relação a nós quanto ao nosso próximo, não venha
a representar um momento fugidio para o nosso
egoísmo, mas que antes de tudo nos conecte com o
Alto, abrindo-nos as portas da própria alma para
toda e qualquer petição que nos solicite amparo e
socorro, atenção e carinho!...
(Espírito reencarnado)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 15 de março de 2017)
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_________________
Nota do médium em 01 & 02/06/2021:
Esta mensagem foi Revista & Ampliada hoje, quando
tive, mais uma vez, a profunda alegria de perceber o
pensamento deste grande Benfeitor Espiritual, algo
como me envolvendo fluidicamente, e por meio de uma
bolha mental que me transmitia o seu pensamento prégravado, então, de um lado para o outro do me próprio
cérebro, com destaque para o (meu) lado direito do
cérebro, que embora tenha sido um gravação ela mesma
se movia no meu campo psíquico com qualidade de
pensamento real, ou, como se diz por ai cientificamente:
como um pensamento artificial ou uma vida artificial,
deixando-me verificar, pela vidência mediúnica, que a
proporção que eu ia imaginando algo discordante ao que
ele mesmo ia me dizendo, ele, ou o pensamento artificial
de
, passava a me responder como se fosse
uma inteligência normal, mas de natureza artificial,
desdobrando-se em orientações e respostas atuais ao
que eu ia pensando naquele momento, ele, o esclarecido
Mentor, como que desejoso de me incentivar ao trabalho
mediúnico que ora estamos realizando, visto que ele
bem sabe o quanto eu prezo e o quanto eu necessito de
sua doce e positiva Assistência!...
Que Jesus o ilumine e o proteja.
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Prefácio de Veneranda

Santa Isabel da Hungria
1207 - 1231

Santa Isabel de Aragão
1271 – 1336

Isabel de Portugal
1397 - 1471

53

Ed. e-book:
2017-21

Livro # 32: “Em Nome do Senhor – Vol. 1” – Espírito São Paulo/Vivaldo P. S. Filho

“De novo, lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do
mundo; quem me segue não andará em trevas; pelo contrário,
terá a luz da vida.” – Jesus (João 8:12)
(“Bíblia Sagrada”, pela tradução de João Ferreira de Almeida, pela Sociedade Bíblica do
Brasil, 2ª. edição do ano de 1993, com impressão de 1999).

PREFÁCIO EXTRAIDO DO LIVRO # 27:

“EM NOME DE ALLAN KARDEC”
(Com Revisão & Ampliação!)

Seria um grande contrassenso de nossa parte
crermos que, nas Esferas Superiores da Vida na
Terra, os Espíritos, que Lá Habitam, tivessem algum
tipo de conflito psicológico que, de alguma maneira,
lhes obscurecessem a mente e o coração por simples
medo de se apresentarem como realmente são!...
É verdade que Lá em Cima, quanto aqui em baixo
onde vivem alguns dos seres mais atrasados de
nossa linda Esfera-Multicolorida, ou pelo menos os
menos adiantados do que nós outros, um tanto mais
afeiçoados às delicadas orquídeas de luz e amor, de
paz e compreensão do coração de Nosso Senhor,
toda e qualquer imagem que venhamos a fazer de
nossa acanhada personalidade, invariavelmente,
estará sempre além do que realmente somos,
pois, via de regra, por força de nossa impressionante
capacidade de sonhar, de querer, e desejar, sempre
estamos vendo em nós mesmos alguma partícula
real do Criador, avivando-nos as qualidades que se
encontram em estado latente, embora nunca será
demais que recordemos da simplicidade do próprio
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Senhor, porém, caros companheiros e companheiras
de romagem imortal para o Mais Alto, absolutamente
que não poderemos escarpar ao sentimento muito
natural de ofertar a verdade onde ela realmente se
encontre, seja esta verdade uma representação
mais íntima de nossa Alma, algo adormecida, ou seja
ela já forjada nas experiências multimilenares de
todos nós do Cosmos Universal...
Seja lá como for, a Verdade sempre interessa aos
corações afeiçoados à Evolução, independentemente
de estarem, eles, tratando de si mesmos quanto de
outros Espíritos...
Vergonha mesmo, minhas crianças, só devemos
ter é de fazer o mal, pensar no mal, e, até mesmo,
deixar de fazer o Bem.
O Amor e a Instrução são a âncora de Elevação
de todos os Espíritos de Deus..., então, aproveitemos
mais este serviço dos Espíritos de Luz, confiando que
toda dor é passageira, e que somente seremos felizes
por meio da Caridade, seja entre familiares, amigos,
ou inimigos, que também hão de merecer o nosso
carinho, o nosso respeito, e o nosso amor.
Sejamos livres e libertadores de toda a espécie de
conflito, dando-nos como somos, Filhos de Deus!...
(Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 04 de janeiro de 2017)
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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
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_________________
Nota do médium em 02/06/2021:
Esta mensagem de

Veneranda,

do seu Prefácio, foi

Revista & Ampliada hoje, sem que fizéssemos antes o
mesmo no Livro de # 27, onde ela foi originalmente
inserida, mas, a partir de um momento oportuno, para
lá nos dirigiremos colocando esta mesma Revisão que
agora realizamos, da maneira como acabamos de ver
neste Livro # 32, uma coisa sem invalidar a outra, mas
antes disso: enriquecendo o trabalho que, a rigor, vem
dos
!!
Por outro lado, como dá para se verificar a partir de
seu próprio texto, o ápice do que ela nos escreve se dá
exatamente no fato de que, aqui, neste Livro # 32, eu
haveria de trocar a pretensão de ser humilde, para tão
somente me ater a necessidade de cumprir mais esta
missão mediúnica, que foi a de psicografar todos os 12
Apóstolos de Jesus, quanto a Maria de Magdala, dessa
maneira, podemos crer, nos colocando como uma
espécie de alvo daqueles e daquelas espíritas que não
admitem que isso poderia acontecer, particularmente
vindo da parte de um médium assim tão apagado e tão
desconhecido quanto eu mesmo!...
Seja como for, pessoal,

, embora

necessitando, aqui e ali, de alguma revisão, coisa que
vamos procurando fazer segundo as modestas condições
que trago em mim mesmo.
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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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______________

São Pedro ou São Pedro Apóstolo, em hebraico:כיפא,
em grego koiné: Πέτρος, Petros, "Rocha", segundo a
interpretação católica e ortodoxa, fragmento (de pedra), (Betsaida, século I a.C.,
— Roma, cerca de 67 d.C.) foi um dos doze apóstolos de Jesus Cristo, segundo
o Novo Testamento e, mais especificamente, os quatro Evangelhos.
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Pedro
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MENSAGEM # 1

Vive-se hoje e viveremos sempre!...
Às custas das badalações da vida material, vamos
subindo, subindo incessantemente, cumprindo uma
trajetória de balanço leve e agudo, sem que nos
demos conta de que, em verdade, jamais saímos do
lugar!...
Quem foi quem disse que para alcançarmos o
Reino de Deus nada mais precisaríamos fazer senão
amarmo-nos uns aos outros, compreendendo e
tolerando as deficiências de uns e dos outros, na
santidade do amor de uns para com os outros, do
acolhimento, e da persistência em modificarmo-nos
para melhor, sempre para melhor?!...
Mas, sem a necessidade de saímos do lugar.
Se há os que cruzam a porta da morte de maneira
assustadoramente intempestiva, como se fossem
diabinhos a atirarem forças maldosas sobre si
mesmos e sobre o mundo a sua volta, há os que a
atravessam como se estivessem navegando por
mares absolutamente tranquilos, somente esperando
o momento de poder voltarem para onde vieram por
meio de missões e tarefas dignificantes, ou subirem,
subirem, cada vez mais na direção dos Céus!...
Se há os que perturbam e amaldiçoam a vida, há
os que acalmam e abençoam a todos, dispensando
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quase por completo a parceria mais próxima dos seus
diligentes
, pois não
temos como ofertar mais cobertura a estes que não
seja pela encantadora gentileza deles mesmos, que,
geralmente, reforçam o combustível da paz e da
caridade dos seus próprios Amigos Espirituais, que,
via de regra, garante-lhes uma proteção mediante as
suas próprias energias benditas e benfazejas...
Queridos Homens e Mulheres da Terra! procurem
subir, subir sempre, pois o glorioso Reino de Deus
está sobre as vossas veneráveis cabeças, construídas
pela Inteligência Suprema do Senhor para que
possam amealhar os recursos da inteligência e da
sabedoria, na Cultura e na Ciência, entretanto, sem
que, sequer, cogitem de caminhar sem o concurso do
divino Amor...
Pela mente se estabelece a sintonia com o saber,
mas é pelo amor, e somente por ele, este triunfante
Sentimento, a partir das entranhas de nosso próprio
Espírito, que todos nós iremos alçar voos definitivos
,
contribuindo com o Pai Celestial na construção da
vida íntima de todos, repetindo a palavra do Cristo,
que nos assegura que o reino de Deus está dentro de
cada um de nós mesmos (Lucas 17:20-21)!!...

Pedro (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 10 de março de 2017)
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Nota do médium: A dualidade em seu texto verificase por conta da nossa existência, também, dual, visto
que ao mesmo tempo em que nos utilizamos das forças
ponderáveis da matéria vamos vivenciando, também,
, um Universo Vivo de infinitas e
múltiplas manifestações espirituais.

_________________
Nota do médium em 03/06/2021:
Um fato curioso que pude observar ainda no dia de
ontem, quando fazia a Revisão no texto de Veneranda,
com a ajuda dela, é claro, foi referente ao quadro de
múltiplas visões clarividentes que, em particular, tenho
podido ter, ou ter tido, de

que ficam

como que dialogando entre eles, por exemplo, como que
me deixando lhes observar o pensamento e a palavra
para que, em determinado momento, eu possa passar
para o computador, não necessariamente durante o sono
fisiológico, que também me dispõe a realizar este tipo de
observação, mas quando eles se encontram de algum
modo próximo a mim, em pleno estado de vigília, com a
intenção de me dar certa ciência do que vai em seus
pensamentos e em seus corações; em todo caso, não me
deixando dúvidas de que, seja em estado de sono ou em
vigília mesmo, quando é do interesse deles, vejo e ouço
da parte deles imagens & informações que poderão
serem ou não aproveitadas em nossos Livros (virtuais),
enfim, eles dialogam entre eles e eu, de certa maneira,
participo do encontro luminoso, seja na condição de
médium ou de expectador anímico, que mais ou menos
inteirado do quadro e de cada assunto poderei ou não
aproveitar do que vejo e ouço da parte deles!...
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____________

Vivaldo, recebendo a tão sonhada 1ª. dose da vacina OXFORD,
contra a covid-19, no Centro de Convenções, em Salvador/BA,
no dia 03 de junho de 2021, levado pela sua amada irmã Morgana Rúbia.

____________
Eu devo ainda acrescentar que as imagens podem ser
articuladas pela voz dos Espíritos de Luz ou pela projeção
do que eles pensam e/ou imaginam.
Eu espero que tenha me feito compreender.
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___________________

Santo André ou Santo André
Apóstolo (em grego: 'Ανδρέας; transl.: Andréas; século I), conhecido na
tradição ortodoxa como Protocletos (o "primeiro [a ser] chamado"), é
um apóstolo cristão, irmão de São Pedro.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Andr%C3%A9
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MENSAGEM # 2

Voltai! Meus filhos do coração! Voltai todos para o
regaço do Mestre, obedecendo a divina Lei do Amor,
ofertando a tudo e a todos o que de melhor tens em
vossas almas, crucificando a si mesmos Em Nome da
Caridade!..., que é a manifestação do Cristo Amado
em nós mesmos!!...
Sim, porque somente pela Caridade, bem sentida
e bem vivida, que conseguireis alcançar o Reinado
Celeste, talvez bem antes do que podeis imaginar, já
que a rota mais segura para Lhe testemunhar a
presença, a do Cristo de Deus, pois que Ele é o
absoluto Representante do Todo-Misericordioso,
invariavelmente, é a das boas obras, dispensada a
tanto
quantos
necessitem
delas,
vivamente
envolvidas pela paixão de poder dar, e não somente
de lhe poder receber!...
Sintamos a presença triunfante do amor em nós,
vejamos como é divina a sua substância e como nos
nivela aos anjos do Céu, e nos distancia cada vez
mais dos mundos atrasados dos Universos... Somos
almas predestinadas à Pura Alegria, a uma vida
contemplativa em movimento, sempre seguindo
a frente e ao Alto, ofertando à Vida todo o brilho e o
encantamento de nossas emoções, toda ela voltadas
para o bem!...
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Precisamos estar atentos, pois os dias, os anos, e
as horas, são verdadeiras catapultas que haverão de
nos arrojar para o alto dos montes divinos ou para as
terríveis sombras dos abismos de Satanás... Vejamos
bem isto, e nos esforcemos para que nada possa nos
impedir de seguirmos o Cristo, na direção do Seu
Glorioso Reino.
Sinto-me profundamente responsável pelos que
jazem nos infernos de si mesmo, pois ainda ontem
estive lá, por conta da minha falta diante do Cristo,
mas agora, completamente renovado, sirvo de rede
para capturar os benditos peixes-humanos, que,
assim como eu fui no passado, são preciosas joias do
mar divino da Galileia Espiritual.
Sejamos prudentes.
Meditemos nas mensagens dos Espíritos do Senhor
pelo Espiritismo, e executemos as suas máximas
inesquecíveis: de AMAR A DEUS e de AMAR AO
PRÓXIMO, segundo o exemplo de Jesus Cristo,
o Incomparável Mestre da Vida, e que, em momento
algum, vacilemos diante da tarefa gloriosa de vencer
o mundo de nós mesmos, diante de uma constelação
imensa de dificuldades morais!...

André (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 11 de março de 2017)

67

Ed. e-book:
2017-21

Livro # 32: “Em Nome do Senhor – Vol. 1” – Espírito São Paulo/Vivaldo P. S. Filho

Nota do médium: Durante a recepção desta sua
mensagem, percebi a minha bomba cardíaca (coração)
sendo envolvida por uma breve rajada de luminosa e
refrescante energia, como se um leve, mas consistente,
sopro divino estivesse me alvejando o coração pelo seu
lado esquerdo.
_____________

Daví, Delanne & Elvis Presley: Tês Almas, mas um só Espírito.

Já tomamos conhecimento, pelos nossos Benfeitores
Espirituais, que cantor
foi não somente a
reencarnação do Rei Davi (bíblico), quanto a de
André (que foi um dos Apóstolo do Cristo!!), e a de
Gabriel Delanne, no Espiritismo.
Que Oxalá seja louvado.
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____________________

São Tiago foi um apóstolo de Jesus Cristo nascido em Betsaida da
Galileia. No Novo Testamento é sempre citado entre os quatro
primeiros junto com Pedro, André e seu irmão mais novo João.
https://www.ebiografia.com/sao_tiago/
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MENSAGEM # 3

Na

grande urna do martírio humano, quando

vemos criaturas bem distintas e muito sóbrias serem
apedrejadas pelo pensamento dos que varrem a
Terra com a peste do egoísmo e do orgulho, só tem
“se dado bem” aqueles e aquelas que vilipendiam e
entristecem o coração aflito e amargurado de Nosso
Senhor, lamentavelmente ofertando para o próprio
futuro as sombras e a peste que haverão de lhes
entristecer e lhes amargurar por milênios, quase
sem fim!...
Se hoje somos chamados ao testemunho da fé,
pela caridade e pelo sentimento elevado, não há
como prever o futuro dos que se acovardam diante
deste sério compromisso com o Alto...
Não que estejamos a crucificar com a nossa
intolerância e a nossa incompreensão aqueles e
aquelas que, por algum motivo qualquer, não
venham, ou não consigam, a suportar os atrativos
fascinadores do Mundo Material, pois que, todos nós,
estamos no mesmo barco, e qualquer um de nós
poderá cair sob o peso das mesmas tentações, senão
hoje, provavelmente em algum momento amanhã,
porém será sempre muito justo alinharmos a nossa
vontade, mesmo que limitadíssima, ao testemunho
de fé viva e da coragem equilibrada daqueles que,
em algum momento no passado da Terra, fizeram a
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sua obra de ascensão para o Mais Alto mediante o
desprendimento das posses efêmeras da vida
planetária, por meio da doce e sempre poética
Caridade...

- Ação bendita.
- Obra de Deus para os homens e as mulheres da
Terra, e de todo o Universo!...
Não há meio mais seguro, e mais rápido, para
chegar ao colo magnânimo do Senhor de Bondade,
senão, por esta bela e encantadora orquídea do seu
coração magnânimo!...
Meus filhos e filhas da Alma! Vejamos bem o que
estamos a fazer de nossas vidas...
Ocultemos a ave de rapina que, por enquanto,
mantém voo alto em nossos corações, e soltemos a
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garça linda da esperança que se esforça para
suplantar os charcos tenebrosos de nossas almas
atrasadas, aclarando o mundo com a luz de nossa
bondade...
Se, ainda, somos débeis e pequeninos demais para
realizar o muito, sem problemas!...

Comecemos o dia de hoje acolhendo em nossas
intenções o desejo ardente, e sincero, de realizar o
pouco mesmo, pois será por obra das pequeninas
ações de cada dia, e quem sabe de cada momento,
que haveremos de alcançar a Suprema Alegria ao
lado dAquele que foi e continua sendo O Maior
Senhor do Mundo.

Tiago (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 11 de março de 2017)
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Nota do médium: Segundo ficamos sabendo pelos
nossos Benfeitores, e por seu próprio Espírito, o querido
médium Waldo Vieira fora a reencarnação de Tiago,
irmão de João Evangelista, este último, por sua vez,
uma das reencarnações passadas do médium Chico
Xavier (quando São João Evangelista fora, também, a
de João Batista).
________________
Nota do médium em 05/06/2021:
Para a minha grata surpresa, de uma maneira quase
irrestrita, tenho tido a profunda alegria de recepcionar
mediunicamente os Espíritos Superiores que também
fizeram parte da Codificação Espírita ao tempo de Allan
Kardec, e dentre eles, é claro, o Espírito do Dr. Waldo
Vieira, que, como já sabemos pela Doutrina, foi a
reencarnação de Zéfiro, o mesmo Espírito Familiar que
instruiu Kardec!..., que, por sua vez, foi o parceiro de
serviço psicográfico de Chico Xavier na produção de
verdadeiras relíquias literárias do Espiritismo.
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Uma excelente parceria que, infelizmente, se encerrou
no final dos anos de 1960, quando o Waldo decidiu ir
residir no Rio de Janeiro.
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__________

São João Evangelista ou Apóstolo João , foi um dos doze apóstolos
de Jesus e além do Evangelho segundo João, também escreveu as
três epístolas de João (1, 2, e 3) e o livro do Apocalipse.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o,_o_Evangelista
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MENSAGEM # 4

Uma

cura real, e definitiva, somente teremos

quando conseguirmos transpor os umbrais da nossa
consciência sem que tenhamos de nos envergonhar
pelo que fizemos ou deixamos de realizar em nosso
benefício ou em benefício dos nossos irmãos e irmãs,
geralmente, mais carentes que nós mesmos de afeto,
carinho, respeito, e devotamento!...
Não será de uma hora para outra que isso se
realizará, claro que não, porém não há como
fugirmos da imperante necessidade de começarmos
a fazer algo desde hoje, desde este exato momento,
não é mesmo?!...
Não somos daqueles que vem afligir a já precária
alma humana com exigências de arrebatadoras
mudanças, embora sejam sempre bem vindos, ao
coração dos vossos Guias da Espiritualidade Maior,
todo e qualquer esforço no sentido de fazer mil
léguas em uma...
Mas, seja lá como for, meus caros filhos do
coração!..., precisamos de toda a coragem possível
para que o nosso mundo interior não seja tomado por
completo pelos atraentes convites do mundo
exterior, fazendo com que atrasemos ainda mais a
nossa tão necessária Evolução para o Mais Alto,
mantendo-nos, cada vez mais, numa corrente sem
fim de conflitos e dor, doença e angustia, tudo isto
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nos avolumando o peso da cruz martirizante da
própria ignorância!
Fechemos as portas de nossa casa mental para
toda e qualquer artimanha da maldade, que se
manifesta de mil maneiras diferentes, sempre
rastejantes, buscando-nos atrair o coração como
verdadeiras serpentes de sensualidade, de ódio, e de
disputas, quando o que mais lhes interessa é nos
corromper a saúde moral e nos nivelar aos abismos
da tirania...
E é exatamente por meio desta tirania, que vamos
encontrar a maioria dos seres da Terra se arrojando
uns sobre os outros, absorvendo a vitalidade uns dos
outros como verdadeiros vampiros da vida alheia,
sem que nada, ou quase nada, possam fazer para
lhes interditar a sanha, cada vez maior, de sangue e
de carne dos seus irmãos e irmãs de luta terrena...
Se vocês pudessem ver de maneira clarividente como
se movimentam espiritualmente a maior parte dos
seres terrenos, é muito certo que se aterrorizariam,
tamanha a angustia das imagens vivas de uma
existência dantescamente morta.
Como nos disse o Senhor: “Deixai os mortos
enterrarem os seus mortos.”
Por isso, minhas crianças espirituais!..., nada de
desânimos diante da falta cometida ou da
tremenda luta humana, pessoal ou coletiva; antes
de tudo. procuremos, mesmo, é triunfar diante de
tudo isto sem nos deter em descansos longos, ou
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desnecessários, buscando atravessar a ponte bendita
da Reencarnação, Entre os Dois Mundos, pela fé e
pelo testemunho do Espiritismo, pois, por enquanto,
somente ele tem podido varar os subterrâneos de
nossa consciência, alertando-nos:
- Há Vida Imortal, comunitária e social, familiar e
profissional, para Além do túmulo.
- Há Esperança, este doce libelo da confiança que
depositamos em Deus.
- E há uma eterna estrada que nos levará de volta
à Casa Paternal, tendo a nossa frente os Universos
sem fim.
Enfim, tenhamos todos um triunfante caminhar,
reconhecidos de que é somente pelo amor de Deus
que seguimos a frente, ofertando bondade onde quer
que passemos, caindo e levantando, é bem certo
isto, já que isso faz parte de nossa natureza
evolutiva, mas sempre com Ele e por Ele, até
o dia derradeiro de nossa purificação, quando, aí
sim, vitoriosos, poderemos nos
verdadeiros filhos do Altíssimo.

afiançar

como

O Cristo espera por nós.

João (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 12 de março de 2017)
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Nota do médium: Recordemos que João Evangelista,
por sua vez, fora uma das reencarnações passadas de
Chico Xavier (quando o João Evangelista fora, também,
a
de João Batista), e que
Chico foi a reencarnação de Allan Kardec.
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____________________

Filipe ou Felipe Apóstolo foi um apóstolo de Cristo e mártir. Diz a tradição, através
de Eusébio de Cesareia, que era casado, tinha duas filhas e teria realizado
muitos milagres, inclusive revivido - não ressuscitado, assim como com Lázaro - um
defunto em Hierápolis. Não deve ser confundido com Filipe, o Evangelista, o diácono que
evangelizava Samaria, de acordo com a história relatada nos Atos dos Apóstolos.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filipe_(ap%C3%B3stolo)
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MENSAGEM # 5

Vemos

e reconhecemos a luta que vem sendo

travada diariamente pelos nossos irmãos e irmãs de
crença espírita..., não estamos alheios e nem tão
pouco cegos para não vermos que a vida humana
tem os seus entraves, embora, moralmente falando,
não sejam impossíveis de serem superados!...

Sim, nunca é fácil para qualquer um abandonar os
interesses da materialidade, mesmo que sejam muito
pequeninos de se observarem, se desfazendo de
pertences: como objetos simples ou raros, sejam de
feições artística e/ou culturais, monetários ou mesmo
ideológicos, em forma de ricas e laboriosas peças
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santuárias, apesar de todo o respeito que devemos
ter às criaturas do mundo que lhes dedicam afeto e
veneração, geralmente “morta”, quando não há
como fugirmos daquela proposta do Senhor de que
precisamos do “dinheiro” (pelo trabalho construtivo!)
para obter a benção do alimento para quem lhe
necessita, sejamos nós mesmos ou aquelas pessoas
do nosso pequeno convívio familiar e de amizades, e,
muito particularmente, as que vivem pelas ruas, que
são criaturas verdadeiramente desesperadas e
fustigadas pela fome e pela sede, pela necessidade
de um teto quanto pelo calor da nossa mais sincera
atenção!...

Ai daqueles que não são caridosos.
A Caridade Material será sempre a oferta do nosso
coração à viva necessidade de quem carece do
alimento, da roupa, do remédio, do lazer, e até
mesmo do entretenimento..., pois que não há coisa
mais bela e mais doce para o nosso próprio Espírito,
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geralmente muito absorvido pelas satânicas causas
do egoísmo e do orgulho, em suas diversas feições
de tirania, que não seja o ato de dar de comer e

dar de beber!...

Entretanto, meus irmãos e irmãs de vida terrena,
, especialmente quando
vamos testemunhando o mundo terreno se contorcer
em meio a uma quase perene tormenta de terríveis
paixões avassaladoras, quando não profundamente
animalizadas, crendo-se, uns e outros, possuidores
de alguma “dádiva celestial” que lhe valha o direito
de se acreditar dono, ou possuidor, do outro, ou
verdadeiramente de alguma coisa!...
Neste sentido, a da ignorância moral, e por isso
mesmo que todos precisamos estudar a mensagem
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gloriosa do Evangelho Libertador do Cristo, vamos
acreditando, cada vez mais, que o que mais temos
necessidade é de sabedoria e de paz, coisas que
realmente embebedam o Espírito sem lhe fazer mal
algum, pelo conhecimento profundo das mensagens
amorosas e consoladoras pelo Espiritismo, quando,
antes de qualquer sentido filosófico ou cientifico, traz
ao coração humano O ALIMENTO perfeito para a sua
libertação de todo mal!...

Atualizemos as nossas intenções e interesses
dentro da Nova Doutrina de Jesus, pela necessidade
de ofertarmos a benção do
,
elevando o Espírito Humano ao formoso céu de si
mesmo, onde encontrarão não somente a santidade
de sua natureza toda divina, mas a divina
companhia de Deus, em si mesmos.

Filipe (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 12 de março de 2017)
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Nota do médium: Recordemos que o Apóstolo Filipe
teve uma

!! – quando um

único Espírito habita dois, ou mais, corpos materiais ao
mesmo tempo!!! – com o Evangelista São Lucas, duas
das reencarnações passadas de
(Vivaldo P. S. Filho).
A sua mensagem (acima), vem de encontro à palavra
sempre esclarecida de
, por Chico Xavier, no
belíssimo Livro: “O CONSOLADOR” (pela Editora FEB),
ao nos afirmar que:

Não há como negarmos que o homem tem se tornado
cada vez mais um prisioneiro do materialismo, embora
todos os apelos que temos recebido da Vida Espiritual
Superior para que simplifiquemos a nossa vida terrena,
no que diz respeito aos necessários desprendimentos
materiais, e nisso vamos vendo como o exemplo e a
palavra esclarecedora de Chico Xavier (por informação
do grande médium e seu biógrafo Carlos A. Baccelli) tem
a maior valia, pelo menos para nós espíritas que cremos
fielmente numa Vida de Além-Túmulo:

Em sã consciência, nenhuma pessoa, por mais
atabalhoada que seja em termos de conhecimento
espiritual, ou Espírito desencarnado, mais ou menos
evoluído, poderá fazer apologia da miséria ou da pobreza
material, entretanto a simplicidade e o desprendimento
deverão sempre nortear a existência de qualquer cristão,
e espírita, em particular.
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Alguns apressadinhos poderão se aproveitar das sábias
palavras deste Apóstolo-Espírito, tentando retirar do seu
texto (acima) alguma referência sobre a qual possam
afirmar, se isso é possível, que os Espíritos não
valorizam a História, o que já seria um absurdo, pois em
nosso trabalho mediúnico o que mais vemos, de uma
maneira muito particular, é eles se dedicarem ao estudo
de nossas Vidas Sucessivas, porém não podemos deixar
de compreender que, para eles, os seres do Além, a
História humana, que trata de nossas/deles experiências
em Mundos inferiores, vai ficando para traz, quase no
absoluto esquecimento, quando passam a vislumbrar a
nossa/sua Eternidade.
Até as suas
construções
arquitetônicas, com o passar do tempo, vão se
modelando gradativamente em novas formas pelo poder
da sugestão e da imaginação consciente, subconsciente,
e até mesmo inconsciente dos Seres Espirituais, ou da
própria tecnologia mecanizada de que dispõem.
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Por esta razão, em caráter particular, é que temos
continuadamente incentivado as pessoas a lerem e a
estudarem os Livros de ANDRÉ LUIZ, por Chico Xavier,
particularmente estes, pelo valor moral e mediúnico que
trazem, que nos ilustram de maneira soberba o meio de
vida dos Seres do Além-Túmulo, que somos todos nós
ao passarmos para Lá após a perda do corpo de carne
pelo fenômeno natural da morte fisiológica, mesmo que
de uma maneira também muito particular, o da
e das Regiões Espirituais mais
próximas da Crosta Planetária, já que o Mundo dos
Espíritos, mesmo nas Dimensões da Terra, é muito maior
que isso, entretanto, nos deixa à descoberto que a Vida
Espírita é algo surpreendentemente maravilhosa para
aqueles e aquelas que realizaram ou vem honestamente
lutando para fazer o bem na Terra, e muito difícil de ser
encarada para aqueles e aquelas que preferiam se
distanciar da Lei do Amor, deixando de fazer este
mesmo bem, embora, nada esteja definitivamente
perdido na nossa Perene Evolução, pois que a
Reencarnação nos abre sempre uma nova porta para o
recomeço, se bem que também sujeita à Justiça Divina,
seja na Terra onde vivemos atualmente ou em outra
parte dos Universos de Deus.
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_______________

São Bartolomeu por Jusepe de Ribera

São Bartolomeu Apóstolo foi um dos apóstolos de Jesus Cristo. Nenhuma
narração bíblica lhe enfoca especialmente e seu nome consta apenas nas listas dos doze.
No entanto, segundo a tradição, ele é o Natanael de que falam outras passagens, e isso
fica evidente através da comparação entre os quatro Evangelhos. Natanael significa "Deus
deu" - o significado desse nome fica claro levando-se em conta que ele vinha de Caná,
onde deve ter testemunhado a ação de Jesus nas Bodas de Caná (Jo 2, 1-11).

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Bartolomeu
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MENSAGEM # 6

Se credes sinceramente no Evangelho do Cristo,
saberás honrar a sua narrativa pelo testemunho da
própria existência, salvando as criaturas, teus irmãos
e tuas irmãs, do obscuro mundo da materialidade!...,
não que as coisas do mundo tenham sido colocadas
aí tão somente por um ser satânico e mordaz,
desejoso de nos ver triunfar somente pelas coisas da
carne, absolutamente que não foi desse jeito que as
coisas ocorreram...
Todas as posses da vida material são efêmeras, é
verdade, mas vos foram entregues pelo Deus de
Bondade para que, no ápice da loucura, fizessem
uma derradeira advertência ao próprio universo
íntimo, alertando-se da necessidade de somente lhe
dar o necessário deposito de atenção, visto que
cada pedaço de terra, como cada barra de ouro,
sobre o Plano Material, somente deverá ser levado
em conta, pelos amigos da vida planetária, pelo seu
justo valor, que é o de ser utilizado para as boas

obras, obras que nascem sempre de um coração
abrasado pelas virtudes do Céu!...
Sim, aí vocês me perguntam:
- Mas, onde o mérito dessas obras materiais se não
pudéssemos curti-las em nossa vida, mesmo que
transitória e muito fugidia?...
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Quando a minha resposta seria:
- Claro, minhas crianças! que o Todo-Misericórdia
nos doou a Natureza, seja a da Terra ou dos Infinitos
Universos da Eternidade, para que pudéssemos
saboreá-la como o mais saboroso petisco de sua
magnífica obra, entretanto, o que mais tem nos
aterrorizado, do Lado de Cá da Vida, é exatamente o
excesso de desejo por ela, pela Natureza material,
ou pelas coisas unicamente da Natureza material,
quando a maioria dos seres da Terra tem relegado as
coisas Celestiais, as que dizem respeito às supremas
virtudes da Caridade, da Simplicidade, quanto da
Humildade, à última instância dos seus mais nobres
interesses, quando estes existem!...

A Natureza na Obra Perfeita de Deus
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Se temos que dar valor a tudo o que Deus nos
oferece de bem sobre a face do mundo transitório,
ou no Mais Além, não podemos ter dúvidas de que
tudo o que vem dEle merece a nossa atenção e o
nosso zelo, entretanto precisamos reconhecer que
tais bênçãos do Alto são oferendas que nos cabe
dividir, e compartilhar, com quem, ainda, não teve a
graça de tal atenção do Alto.
Jesus Cristo não tinha uma pedra, que seja, para
dar aos que careciam do bem material, e mesmo
assim deu tudo de si mesmo para os que mais
sofriam e clamavam pela Justiça de Deus...
Então, como ficamos diante de tão bela e tamanha
compaixão por parte do Senhor do Mundo, enquanto
temos muito e quase nada temos doado de volta ao
Pai Celestial por meio da Santa Caridade aos mais
sofridos?!...
São as provas e as tarefas pelas quais devemos,
via de regra, passar para demonstrar ao Senhor
Supremo da Vida que somos, sim, os seus fiéis
depositários, para que cada orvalho de bondade que
entreguemos ao coração dos que sofrem e dos que
gemem nos sirva como chave abençoada das Portas
dos Mundos Felizes!...

Bartolomeu (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 12 de março de 2017)
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Nota do médium: Segundo temos conhecimento,
São Bartolomeu, atualmente, se encontra reencarnado
na cidade de Salvador/BA, e como um adepto do
Catolicismo, embora seja um homem profundamente
conhecedor da Espiritualidade, de uma maneira geral,
pelos veementes estudos que faz, de maneira particular,
sobre temas que dizem respeito à Vida Espírita...
Ele se trata de uma pessoa muitíssima educada,
respeitosa, de bom trato, e muito inteligente.

São Bartolomeu em detalhe do Juízo Final de Michelangelo, altar
da Capela Sistina (a esquerda).
Enquanto a direita vemos Daniel interpretando o sonho do rei
Nabucodonosor.

Ele, o querido Apóstolo Bartolomeu, foi ainda a
reencarnação de Nabucodonosor II que, ao tempo de
Jesus Cristo, voltou na primavera do Cristianismo com a
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tarefa de louvar o Deus de Bondade pela força e pelo
poder do próprio testemunho.
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__________________

Caravaggio, São Mateus e o Anjo.

São Mateus, Mateus Evangelista ou Mateus Apóstolo (מתתיהו/מתי, "Dom
de Javé" ou "Presente de Deus", hebraico padrão e vocalização de
Tibérias: Mattay ou Mattiyahu; grego da Septuaginta Ματθαιος, Matthaios; grego
moderno: Ματθαίος, Matthaíos) é, pelo relato dos Padres da Igreja, o autor
do Evangelho de Mateus e um dos Doze Apóstolos.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mateus_(evangelista)
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MENSAGEM # 7

Sejamos

sinceros para com nós mesmos, e

chegaremos à conclusão de que a vida planetária
está vivendo um grave retrocesso em sua Evolução
Espiritual!...
Não tem porque nos iludirmos diante de tal
afirmativa, que, antes de qualquer coisa, vem de
encontro, pelo menos em linhas gerais, ao Decálogo,
quando o Deus de Justiça pede, ao Homem, mais
atenção para com as coisas santas de nossa casa
maternal e paternal, hoje, mais do que em qualquer
outro momento da sua história, claro, porque os
Espíritos estão fazendo difundindo a maldade de
maneira muito mais consciente do que a cem anos
ou a mil anos atrás, sendo tripudiadas por criaturas
que mais se assemelham a pequeninos malfeitores,
desobedecendo, e desrespeitando, não somente aos
que lhe colocaram no mundo, exatamente para que
viessem a crescerem e se multiplicarem, como peças
fundamentais dentro do Maravilhoso Concerto da

Vida Universal do Nosso Pai Celestial, mas,
indiscutivelmente, transformando as leis soberanas
da existência humana, promulgadas no Plano Físico
pelos seus governantes, embora nem todos bem
intencionados, num farrapo imenso de puras
indefinições, quando sabem que podem fazer o que
bem desejarem sem que a Autoridade haja de
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maneira justa e sábia, como seria de desejar, por
causa mesmo da insensatez que lhes dá guarida,
quase, institucional.
Não existe coisa mais linda e mais bela que a figura
de um pequeno ser, recém-nato, ou em sua
adolescência, na sua meninice ou na sua mocidade,
visto que o próprio Senhor da Vida nos pediu a
caridade de nos assemelharmos a elas, às lindas
criaturas dos olhos benditos de Deus!...

São Mateus por Frans Hals, atualmente em Odessa.
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Entretanto, por força de uma má formação, muitas
vezes autorizada, ou imposta, por leis tíbias, em
relação à vida social com elas mesmas, vamos vendo
surgindo por toda a parte pessoas maduras que, no
passado, não foram devidamente instruídas para as
causas da disciplina, quanto mais do bom senso, e,
por isso mesmo: O 4º. MANDAMENTO DA LEI DE

DEUS fica-nos parecendo um órgão morto dentro de
um corpo geral, pouco aperfeiçoado, da nossa vida
comunitária, familiar, ou educativa da Terra.

Por força da Caridade, que tanto nos apraz
relembrar, mesmo que em forma de pura
advertência, rogamos aos queridos e tão veneráveis
legisladores e legisladoras do Mundo Material,
particularmente estes,
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, antes que o barco vá à deriva de uma vez
por todas, pois, como afirmamos, aqui, logo no
comecinho de nossa singela participação, uma
Humanidade perfeita, quando amorosa, instruída e
pacificada, somente será um seio residencial de
puras alegrias quando, essencialmente, ajustada aos
princípios da Educação, da Gentileza, e do Gozo pelas
coisas verdadeiramente sadias da vida.

Minha gente amada da Terra!..., façam de maneira
urgente algo que possa, realmente, trazer a paz e a
alegria ao Mundo em que vivem, não apenas em
termos de Estudo, que será sempre um apêndice
bem-aventurado do Coração, quando este, por sua
vez, estiver liberto de todo e qualquer orgulho e
egoísmo!...

Mateus (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 13 de março de 2017)
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Nota do médium: Nos dias de hoje, vamos vendo um
planeta cada vez mais absorvido pelos idealismos de
separatividade, quando, a questão, seria mesmo a de
nos entrincheirarmos num processo urgente de
solidariedade mundial, oferecendo paz, saúde, e luz
para toda a Civilização planetária, tendo como base
fundamental a
, com a devida
disciplina familiar, a de nossos filhos e familiares
indefesos, sem que isso venha a parecer, sugerir ou se
assemelhar, a algum tipo de castração psicológica ou
pressão física injustificada, ou agressiva.
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_____________________

São Tomé (ou Tomás) ou Tomé (ou Tomás) Apóstolo foi um dos
doze apóstolos originalmente escolhidos por Jesus, segundo os Evangelhos
sinóticos e os Atos dos apóstolos (Mateus 10:3, Marcos 3:18, Lucas 6:15)
havendo pouco registro além.
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Tom%C3%A9
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MENSAGEM # 8

Sentindo-nos cada vez mais avivado pela

em

Deus, em Cristo, e no Espiritismo, vamos procurando
travar o bom combate diante de um Mundo Material
atormentado pela dor, pela desconfiança, e pela
posse de um “tesouro” que pouco nos importa
quando atravessamos o Grande Portal do Túmulo, a
não ser quando essa peça do minério humano tenha
sido utilizada, por nós mesmos, em benefício dos que
jazem sob catre do sofrimento, seja qualquer tipo de
sofrimento, porque na instância do martírio nenhum
de nós poderá acreditar que alguém sofra menos do
que nós mesmos!...
Vivamente interessado pelas coisas da Nossa VidaEspírita, pois que há, ela, sobre as nossas cabeças,
mesmo a gente já estando do Lado de Cá, temos
procurado entretecer um diálogo constante e
mais amigo com a nossa própria consciência,
tentando fazer o nosso cérebro se harmonizar com o
nosso coração; tentando fazer com que a nossa
mente passe a pensar na mesma sintonia e no
mesmo diapasão de um sentimento mais elevado,
observando as coisas do romantismo e da paixão com
a mesma viva atenção que, geralmente, lhe absorve
os interesses quando está a se defrontar com alguma
peça da rica indumentária material, pois, por
enquanto, na experiência planetária, não há quem
não a vislumbre como se ela fosse um precioso tecido
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preparado em linhas de requinte e adornos para o
nosso exclusivo deleite fisiológico..., a gente ainda
e infantilmente acreditando que pelo exterior
poderemos julgar o interior de alguém!...

A incredulidade de São Tomé, por Caravaggio.

Os interesses da materialidade são sempre um
impedimento para que os Espíritos possam ascender
para patamares Superiores da Vida Imortal, embora
a relatividade pela qual devamos encarar toda
manifestação de intelectualidade que venha da parte
dos Seres do Invisível... Sim, é claro que a riqueza e
a pobreza, o materialismo e a Espiritualidade, são
condições naturais de Evolução das espécies quanto
dos seres, propriamente ditos, entretanto todos
precisamos compreender que toda forma humana ou
material, por assim dizer, será substituída por
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elementos espirituais, propriamente ditos, mais
requintados, substancialmente mais aperfeiçoados,
quando, os seus detentores ou suas personalidades,
seja os Espíritos femininos ou os masculinos, fizerem
a sua parte no que toca à sua própria Iluminação,
pois, em verdade: SOMOS CRIATURAS DE

LUZ!!
O prazer pelo Belo, na sua manifestação terrena,
nada mais é do que uma ocorrência momentânea
que emana do estado emocional de cada criatura
encarnada e/ou desencarnada, e da sua realidade
psíquica temporária, dual, obedecendo a parâmetros
pré-estabelecidos de existência ao Mundo Material,
do Plano Espiritual, no que fora convocado a viver,
porque, aceitemos ou não: A Ordem sempre vem
de Mais Acima!

Que não nos iludamos, minhas irmãs e meus
irmãos!

Tomé (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 14 de março de 2017)
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Nota do médium: Esse grande Espírito da Luz já se
encontra reencarnado na Terra, no Estado de Minas
Gerais, e integrado à Doutrina Espírita, que, por sua vez,
nos recomenda o Estudo do precioso Livro: “CARTAS
DE UMA MORTA”, pelo Espírito Maria João de Deus,
por Chico Xavier (Editora LAKE).
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____________________

Tiago, o filho de Alfeu (ou Cléopas, ou Clopas) e de Maria (a irmã de Maria, a mãe de
Jesus, Jo 19:25), é primo de Jesus, é um dos doze Apóstolos escolhidos e nomeados
por Cristo (Mt 10:3), é irmão de José (Mr 15:40), e é chamado de "Tiago, o Menor" (em
estatura) (Mr 15:40).
http://solascriptura-tt.org/PessoasNaBiblia/4Tiagos-QuemEscreveuEpistolaQuandoParaQuemHelio.htm
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MENSAGEM # 9

Sei

muito bem que pode parecer algo fora do

normal um médium quase desconhecido, embora a
natureza toda peculiar de sua extensa obra literária
(vritual), e apesar do seu longo trajeto de apostolado
mediúnico na encantadora Seara Espírita – se bem
que a Mediunidade não está restrita ao campo
doutrinário da Terceira Revelação, embora, pela
nossa ótica, o Espiritismo seja o mais completo e
seguro porto para qualquer um que deseje doutrinar
e desenvolver as suas potencialidades psíquicas!!...
–, se fazer interprete, de uma só vez, de todos os
grandes e saudosos mártires e/ou santos do

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo,
arautos da mensagem de sublime Amor e Pacificação
do Supremo Anjo de Deus, entretanto não podemos
nos esquecer de que o próprio Senhor, quando veio
ao mundo, preferiu a companhia dos loucos, das
prostitutas, e dos delinquentes, por exemplo, que
seriam, como ainda o são, os mais necessitados de
ternura e acolhimento, do que a dos doutores da Lei,
ou das pessoas ditas eruditas nas taboas do Antigo
Testamento!... E, por isso mesmo, minhas crianças
planetárias, sabemos bem disto, ele se sente muito
à vontade para verter do Mundo Espiritual Superior
as páginas pequeninas de nossa produção que
trazem grandes verdades sobre a nossa extrema
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necessidade de seguir para frente e para o Mais Alto,
observando a Lei Antiga, é claro que sim, mas,
indiscutivelmente, procurando acolher ao próprio
coração a magnífica
, por
meio de nosso total desprendimento dos interesses
imediatos da matéria carnal!...
_______________
“Entidades sábias e benevolentes, que já se
desvencilharam totalmente dos envoltórios
terrenos, basta que o desejem, para que distâncias
imensas sejam facilmente anuladas, a fim de que os
seus elevados ensinamentos sejam ministrados,
desde que haja cérebro possuidor de capacidade
receptiva e que lhes não ofereça obstáculos
insuperáveis.”
Da obra “EMMANUEL”, cap. XXIX, O PROCESSO DAS
COMUNICAÇÕES, Emmanuel/Chico Xavier, FEB.

_______________
No mais, minha gente, todos precisamos estar
conscientemente adestrados, porque com medo e
timidez nada se faz de maneira satisfatória, para
receber do Mundo Espiritual Superior as células de
luminosa cultura e divina emoção que farão brilhar
não somente o coração daqueles e daquelas que se
lhes fazem de intermediários,
, mas os de todos aqueles
e aquelas de nós que se apresentam na condição de
pequeninos receptores das bênçãos Alto, de qualquer
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maneira que seja, pois que o Senhor emana e surge
vivamente a partir destas páginas de puro amor e de
pura devoção ao sentimento Cristão, proporcionando
a todos, indistintamente, o vigor dos antigos períodos
do apostolado sobre a face da Terra.
- Falamos de amor.
- Tocamos na alma.
- Fazemos pernoite no céu estrelado da paz.
- Promovemos a solidariedade.
- Agimos pela gentileza.
- E cobrimos o mundo pela Caridade.
Meus filhos! esta é a proposta única do Espiritismo,
a de elevar o pensamento e o coração humano aos
píncaros da Vida Celestial, por meio da fé operosa,
da esperança vibrátil, e do Bem desinteressado.
- Deixemos a Justiça a cargo do Senhor.
- Façamos nós, tão somente, a doce Caridade.

Tiago (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 14 de março de 2017)
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Nota do médium: O querido Espírito de São Tiago
(Apóstolo), reforça o seu desejo para que nós, adeptos
ou não do Espiritismo, façamos um atento Estudo no
Livro de André Luiz, por Chico Xavier (pela Editora FEB):
“No Mundo Maior”, em seu Capítulo # 9, que, em seu
conjunto, destaca a necessidade de que todos vigiem as
suas ponderações diante das manifestações dos
Espíritos, geralmente muito precipitadas, quando, de
maneira intempestiva, e sem grande conhecimento do
vasto e ilimitado campo da Mediunidade, acabamos por
desolar os médiuns iniciantes, ou não, com observações
chocantes em relação às suas próprias faculdades, e, por
consequência, relegando belas manifestações do Mundo
Espiritual Superior à esfera do ainda pouco conhecido
Animismo, quando não lhes taxando de pobres criaturas
obsidiadas...
_____________

A Incomparável obra de André Luiz, por Chico Xavier.
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Sim, porque temos visto muita gente de Centro
Espírita, aparentemente com muitos anos de Doutrina,
e dizendo-se com vastos dotes literários, que não
compreendendo as peculiaridades de cada um destes
novos médiuns, acabam por lhes taxar de criaturas
desajustadas somente por que dizem estarem vendo e
ouvindo determinadas coisas do Plano Espiritual que,
por enquanto, estavam sob o véu do oculto, ou da
ficção cientifica..., algo que é de lamentar, pois que estes
iniciantes ou eventuais adeptos do santo Espiritismo, e
prováveis tarefeiros da Mediunidade com Jesus, uma vez
desconsiderados, se isolam por completo no seu mundo
maravilhoso, o que já será de lamentar, ou acabam
demandando para outras esferas da Religiosidade, ou
até desistem de dar prosseguimento aos Estudos sobre
o assunto, por verem-se solitários, e abandonados!

_______________
”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 (FEB).

_______________
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Ainda, segundo o Espírito Tiago: “Tais circunstâncias
ocorrem, geralmente, por uma falha de caráter de
determinados dirigentes e investigadores espíritas, por
exemplo, até mesmo por estes, os espíritas, e não só por
desconhecimento da matéria, que passam a nutrir um
formal despeito pela personalidade mediúnica encarnada
que, de certa maneira, passa a se destacar a frente dos
demais do grupo, ou dos grupos, por força de suas
faculdades fulgurantes e admiráveis.”
Se por um lado, temos servidores da mediunidade, no
melindroso campo da direção de grupos, trabalhando na
contramão do Espiritismo-Libertador de Allan Kardec &
de Chico Xavier, por outro sabemos e reconhecemos,
graças a Deus, que há pessoas de caráter inabalável que
se consomem em dedicação honesta nos trabalhos de
orientação & aprendizado junto aos medianeiros, por
isso mesmo vamos seguindo adiante cheio de otimismo
quanto ao futuro do Espiritismo, seja no Brasil ou em
outras regiões do mundo.
________________
Nota do médium em 06/06/2021:
Quanto ao fato do Mentor ter nos dito algo em relação
ao medo e a timidez que não devemos nutrir em nossa
vida, claro que ele está nos dando uma Lição em termos
mais gerais, como Jesus nos legou, visto que já sabemos
que o Espiritismo nos recomenda e nos esclarece a
termos sempre uma fé racional e esclarecida.
Não é isso?!...
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____________________

São Simão ou Simão Apóstolo, dito Simão, o Zelote ou Simão, o Cananeu, natural
da Galileia, foi um dos discípulos de Jesus Cristo que fazia parte do grupo dos
doze apóstolos. É referido como o Cananeu de acordo com o Livro de Mateus e
como o Zelote no Livro de Lucas e em Atos dos Apóstolos.
A palavra grega Cananeu e a palavra Zelote, derivada do aramaico e significam a
mesma coisa: "zeloso". Supõe-se por esse apelido que Simão pertencia à seita judaica
conhecida como zelotes.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%A3o,_o_Zelote
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MENSAGEM # 10

Quanto cuidado, hem, para escrever algo sobre o
Espiritismo, quando vemos que quase nenhum valor
a ele tem sido dado por uma boa parcela dos, ditos,
espíritas!...
O nosso médium, cheio de dedos, procura alinhar
o nosso humilde pensamento, se bem que,
geralmente, muito mais vigoroso e religiosamente
justo, tão justo que a maioria de vocês, sequer,
suportaria tamanha justeza de princípios e conduta,
com as regras de ”etiqueta” do mundo material, via
de regra, esconderijo de Satanás...
Justamente por causa disso, que somente vamos
apresentando aos medianeiros aquilo que eles
mesmos podem ou estão aptos a suportarem da
Verdade Superior com Jesus Cristo, mesmo
porque quase nada a respeito desses fatos,
doutrinários ou não, poderá ser oferecido aos nossos
demais irmãos e irmãs de vida terrena, já que a
Verdade dói, e dói muito, principalmente quando não
desejamos vê-la a descoberto, a não ser que seja
para os outros e não para a gente!..., não que
sejamos demasiadamente justos ao ponto de sermos
grosseiros, absolutamente que não se trata disso,
embora nós saibamos, também, ser criteriosamente
diretos, mas isso sempre fica a cargo do direito
humano, pois nunca será demais dosar a nossa
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advertência aos princípios moderados da Justiça dos
homens, que nem sempre vê com os olhos, ou

pelos olhos, de Deus.

De certa maneira, vamos encaixando uma
advertência aqui e uma observação mais adiante, e,
assim, vamos procurando entretecer um diálogo
amistoso, embora nem sempre justo, pela Justiça
Divina – já que a

Verdade

dever ser sempre

dosada à capacidade de entendimento, e mesmo de
aceitação, dos seres da Terra!!... – com os irmãos
dos Planos inferiores, fazendo com que vejam as
coisas da Vida Moral de cada um por um ângulo que
seja melhor absorvido por todas e por todos, quando
não pela maioria.
Ah! como seria agradável ao nosso coração se
todos os amantes dos Espiritismo já pudessem
devassar, pessoalmente falando, mesmo que por
uma mínima parte,
, desde as suas
Dimensões mais atrasadas até as Regiões Superiores
da Vida da Terra, para que, com os próprios olhos e
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sentidos, passassem a ter mais confiança nos seus
médiuns reencarnados, por exemplo, quando eles, de
si mesmos e/ou com a ajuda dos seus dedicados
Mentores & Amigos Espirituais, transformam as
múltiplas imagens, os sons, e as sensações do Mundo
Imponderável em (insignificantes) palavras da verbo
humano, pois que este é muito pobre para refletir a
Verdade que se encontra do Lado de Cá da Vida!...,
e que vocês não duvidem de nós!!...

Estamos de volta com a alma abrasada pelo desejo
de ver todos vocês triunfando pela reencarnação,
sentido por cada um, em particular, aquele mesmo
amor que Jesus, o Nosso Mestre e Senhor, sentiu por
cada um de nós há mais de dois mil anos, e continua
sentindo, e, tal qual nós mesmos, os seus humílimos
servos, venham a dizer:
- Não sou eu quem vive...
.

Simão (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 14 de março de 2017)
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Nota do médium: Segundo ele mesmo, o Simão
(Apóstolo), ele se encontra reencarnado no Brasil, em
Brasília, “segurando a maior barra” pelos que foram
discriminados no Espiritismo, agora tendo ele que
devolver o estímulo a estes médiuns pela leitura e pelo
estudo das obras incomparáveis da Terceira Revelação,
embora a maioria destes desejem continuar caminhando
à margem do ambiente doutrinário de nossa santa causa
Evangélica, algo desestimulados pelo que passaram
antes e por conta da má orientação e da desconsideração
de que foram vitimados.

Parece-nos, que o encadeamento ficou perfeito,
abstração feita de minha capacidade mediúnica, quando
pudemos ver na nota do médium, do Capítulo # 9
anterior, uma preciosa e “justa” (risos) advertência que
nos foi dada pela inesquecível médium Yvonne do Amaral
Pereira.
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________________
Nota do médium em 06/06/2021:
Devo dar o meu testemunho de que por mais que estes
se digam ou se apresentem com
feições psicológicas de natureza humilde, ou seja, ao
mesmo tempo em que lhes ouço dizer que se encontram
em condição espiritual muito simplória lhes observo, pela
minha vidência mediúnica, com um poder físico-astral
tão Elevado que, ao conseguir lhes observar a intimidade
e as suas consequentes irradiações áuricas, tomo um
grande e prazeroso susto (risos), pois parece que de
dentro de si mesmos, ou a partir deles próprios, são
imensos e maravilhosos corpos celestes (planetas e
constelações belíssimas!!) que vibram e atuam por meio
de imagens e sons quase sem fim.
Que Deus os abençoe e os ilumine.
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São Judas Tadeu
, por Georges de La Tour. ca. 1615 – 1620.

São Judas Tadeu ou São Judas Apóstolo é um santo cristão e um dos
doze apóstolos de Jesus. Seus outros nomes são Judas Tadeus, Judas
Lebeus e Judas, filho de Tiago. Ele é também conhecido como São Tadeu
(em grego: Θαδδαῖος, transl. Thaddæus ou Thaddaeus em diferentes versões da Bíblia), e
como São Matfiy (Фаддей, он же Иуда Иаковлев или Леввей, em russo) na tradição
ortodoxa russa (junto com São Judas). (Nota: com revisão do médium.)

https://pt.wikipedia.org/wiki/Judas_Tadeu
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MENSAGEM # 11

Entre a cruz e a espada!... Olha, que esta sentença
daria ou já deve ter dado título a algum filme
épico!..., se bem que a vida humana, da maneira que
a vamos vendo indo, nem mesmo um filme de terror
se assemelharia a tamanha idiotia!...
Se podemos afirmar que há loucos varridos
entrincheirados nas organizações institucionalizadas
do Planeta Material como exímios assaltantes do
erário público, sem que a nossa palavra um tanto
contundente não signifique que estamos lhes
condenando à morte moral, pois que todos tem o
direito de se defender e de serem perdoados, já
que o Senhor da Vida não permite a morte do
malfeitor, mas a sua salvação!..., pois que a Lei é de
Caridade!..., não podemos deixar de observar que há
aqueles e aquelas que roubam e vilipendiam “as
viúvas e os indefesos órfãos de todos os matizes”,
em todos os espaços do mundo, que atualmente,
como sempre, se transfiguram em pessoas humildes
de todos os tipos, sempre muito necessitadas e
carentes da assistência pública, e porque não privada
e, mesmo, particular?!...
Claro, que cada um de nós é responsável por todos,
visto que a Lei de Amor, que impera em todos os
Universos da Eternidade, recai sobre os nossos
Espíritos como uma pequenina labareda que vai se
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alteando à proporção que lhe jogam lenha em cima,
e a lenha humana está sempre necessitada de
nossa devoção, do nosso dedicado auxílio, e do nosso
desprendimento, para que possa fazer se inundar
pelas chamas do bem, sempre geradas pelo poder de
nossa ação!...

Meus filhos da Terra!..., se existe mil maneiras
diferentes de assaltar e corromper, graças a Deus,
existe um número bem maior, infinito, de formas de
se fazer A CARIDADE!...
Precisamos apenas de boa vontade e determinação
para que possamos, de alguma maneira, retirar um
faminto da miséria ou minimizar a dor de quem sofre
na escuridão do esquecimento!...
Ah! como é bela a caridade!..., saber que existem
mil criaturas generosas que são hábeis em executar
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pequeninas tarefas de amor ao próximo, deixando
transparecer a alegria e o contentamento ao entregar
um copo de água a quem tem sede, um prato de
comida a quem tem fome, um teto a quem dorme ou
dormiria ao relento, um agasalho a quem tem frio,
um remédio a quem sente dor, e um doce sorriso a
quem está falecendo de tristeza!...

_________________

_________________
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Ai de mim! doces criaturas!..., se eu não tivesse
feito a caridade, ainda, na Terra!... Provavelmente,
estaria, agora, no lugar de um desses desesperados
pedindo ao Todo-Misericordioso que me apontasse
o coração de algum de vocês, queridos espíritas,
que amam fazer o bem com desinteresse e que
veneram a ação dos Bons Espíritos, a lhes inspirar
as boas obras...

Não canso de lhes pedir que sigam pelo bom
caminho, seguindo os exemplos do Cristo, os de Allan
Kardec e os de Chico Xavier, por exemplo, para que
possam se sentir aconchegados ao
, este doce
martírio do

, que nos faz sentir

consumidos de felicidade por termos ou estarmos
praticando a Lei de Deus!...

Judas (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 15 de março de 2017)
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Nota do médium: Segundo ele mesmo me informou,
ele teve a sua mais recente reencarnação como o
grande armador grego:

Aristóteles Onassis.
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________

Judas Iscariotes (em hebraico: יהודה איש־קריות, transl. Yehudhah ish Qeryoth; em grego
bíblico: Iouda Iskariôth ou Iouda Iskariotes) foi um dos doze apóstolos de Jesus Cristo,
que, de acordo com os evangelhos canônicos, veio a ser o traidor que entregou Jesus aos
seus captores por trinta moedas de prata e, entrando em desespero, enforcou-se e
condenou-se ao inferno segundo as tradições católica e ortodoxa.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Judas_Iscariotes
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MENSAGEM # 12

Vocês pensam que ainda me envergonho do meu
passado junto ao Cristo Amado?!...
Será que depois de ter passado pelas agruras de
um louco suicídio e pelo terror das labaredas, a
queimar o meu próprio corpo de carne na Idade
Média, eu ainda teria mais algum tipo de conflito
esquizofrênico que, de alguma maneira, não me
deixasse livre dos Infernos do Mundo Espiritual?... Aí,
sim, estaria a loucura completa, pensar que o Deus
de Bondade desejasse nos manter na eternidade da
culpa, sem um desfecho feliz que pudesse nos Elevar
aos Mundos Felizes do Invisível!...
A luta agora, meus filhos e filhas do coração, sem
dúvida alguma que é a de fazer vocês crescerem para
Jesus, sabendo e reconhecendo que a porta de nossa
Salvação está, exatamente, no nosso compromisso
com a sua sagrada causa: Na Caridade, na Justiça, e
no Amor!...
O momento é realmente de crise, e sei que vocês
já ouviram ou leram isso antes pelo nosso médium,
Vivaldo, em uma obra de pura luz espiritual (no Livro
de # 4: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – A Revelação
do Amor”), entretanto há esperança, sempre haverá
esperança para todas e todos aqueles de nós que já
tomaram consciência de que: FORA DA CARIDADE
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NÃO HÁ SALVAÇÃO..., enquanto que para os
demais, aquelas e aqueles que ainda continuam na
sua manhosa orquestração com o mal, o Inferno será
mesmo eterno, de arrasar!...
Como?... Vocês, espíritas, não acreditam na
eternidade das penas?!...
Pois, então, que sigam com eles, com os
desrespeitosos, com os vilipendiadores dos corações
românticos e puros, com os vãos, com os gozadores
eternos da materialidade, com os perversos, e com
os orgulhosos e os egoístas, e verão se há inferno
eterno, ou não!...
Ai, de quem deixar passar a oportunidade de um
único instante de Elevação com o Cristo, em qualquer
ponto da Terra que esteja, em qualquer religião ou
seita que professe, em qualquer sistema de governo
ou administração, em qualquer cultura ou raça, em
qualquer país, por exemplo, já que A CARIDADE é
um precioso Bem de Deus pelo qual todos e todas
podem se aproveitar, pois que sentirá, na própria
alma, o gosto terrível de um inferno sem fim, nem
que seja apenas na sua própria imaginação, já
que há sempre Vida Nova para cada um de nós, por
meio de novas oportunidades.

Judas (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 15 de março de 2017)
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Nota do médium: Parece que o querido Espírito de
Judas Iscariotes (Apóstolo) deixou transparecer, nessa
sua enigmática mensagem, a real sensação dos Espíritos
em penúria moral, quando passam a sentir o seu inferno
íntimo de dor e desolação pelo mal praticado, se bem
que, ao seu final, ele volta a depor a favor do Perdão de
Deus.

RITA HAYWORTH: Foi a mais recente reencarnação de
Judas Iscariote/Santa Joana d´Arc.

______________
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_______

A Madalena
por George Romney (c. 1790)

Maria Madalena (em grego: Μαρία ἡ Μαγδαληνή) é descrita no Novo
Testamento como uma das discípulas mais dedicadas de Jesus Cristo. É
considerada santa pelas diversas denominações cristãs e sua festa é
celebrada no dia 22 de julho.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maria_Madalena
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MENSAGEM # 13

Em Nome do Senhor
Que poderia eu, uma das últimas servas de Jesus,
oferecer aos nossos irmãos e irmãs de crença no
Espiritismo, que não fosse por meio de uma
insignificante participação do meu coração?!..., aqui,
afiançando a cada um, sem distinção, que o maior
tesouro que podemos adquirir e amealhar no
decorrer de nossas laboriosas e múltiplas existências,
seja sobre a face da Terra ou no Céu bem-aventurado
e formoso da Imortalidade, é o sentimento todo
caridoso e gentil que podemos e precisamos ter uns
diante dos outros, a partir da seguinte sentença:

AMOR A DEUS SOBRE TODAS AS COISAS E
AO NOSSO PRÓXIMO MAIS DO QUE
A NÓS MESMOS!...
Para uma boa parcela dos que virão a nos ler,
poderá parecer que estejamos sendo repetitiva
quanto ao fato de mencionarmos tantas vezes a linda
palavra: AMOR, mas, pedimos que pensem bem,
meus estimados filhos e filhas do coração: será que
já estamos vivamente introduzindo-a em nosso
coração, em nossa vida diária, como se ela fosse,
sim, um tesouro fiel do rico Reinado de Jesus?...
Não respondam nada agora.
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Por favor, meditem por alguns minutos, e vejam
bem se poderão ser sinceros com os seus próprios
corações, arremetendo a resposta, quando ela vier,
ao Mundo Maior, quando, por sua vez, haverão de
receberem ao cêntuplo toda uma colheita de benção
e de luz, em forma de estimulo, para que continuem
caminhando para frente e para o Alto, reconhecidos
de que se estamos todos a necessitar do perdão de
Deus de Bondade para a nossa insistente teimosia
em permanecer com os pés chumbados aos Mundos
Inferiores da Criação, por outro lado, já sabemos
reconhecer a verdade, mesmo que esta pequenina
verdade somente represente uma pequenina parcela
da Grande Verdade de Nosso Senhor Jesus Cristo,
que, muito piedoso por cada um de nós mesmos, nos
asseverou em sua Boa Nova, de que definitivamente:
Então, mãos à obra, meus irmãos e irmãs, pedindo
ao Senhor a viva Assistência dos
para nós na mesma proporção que salvamos e
acolhemos os que, de nós, pedem misericordiosa
assistência.
A Lei, também, é de Justiça.

M. deMagdala (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 15 de março de 2017)
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________________
Nota do médium em 06/06/2021:
Em outros Livros (virtuais) de nossa lavra mediúnica,
tanto eu quanto os meus dedicados Benfeitores &
Amigos Espirituais, temos afirmado que Maria de
Magdala reencarnou, mais tarde, como a inesquecível
médium inglesa Elizabeth d´Espérance, que se trata
de minha
, aliás, isto temos afiançado até
por meio de um cem número de evidências e provaschaves: Numéricas, Literárias & Editoriais, que
temos encontrado pela Decodificação Espírita!!...

______________
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FIM DA PRIMEIRA PARTE
DO LIVRO

Pelo Espírito

São Paulo

Com
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SEGUNDA 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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Mensagem de # 14
______________

______________

Do Evangelho de Jesus
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_________________________

__________Copyright 2010 – Ano 2013__________
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A PALAVRA
DOS QUATRO

EVANGELISTAS
A partir da Bíblia Sagrada
(Tradução Brasileira)
Que os Santos Anjos Celestiais possam encontrar
arrimo entre os adeptos da Terceira Revelação
Divina, convencidos de que cada um, na Terra ou no
Mais Além, há de realizar o melhor ao seu alcance,
ou até mais que isto, na execução da tarefa generosa
de seguir a frente pelos passos de Nosso Senhor
Jesus Cristo!..., pelo Amor, pelo Justiça, e pela
Caridade, não desconsiderando que o maior entre os
seres encarnados, será sempre um bom menor no
Reino de Deus, visto que a riqueza e a popularidade
comum, mesmo que adquiridas de maneira honrada
e pelo valor do trabalho e da instrução, geralmente,
nos deixa em desnível em relação à Vida Moral com
Deus!!..., se bem que não nos nivelando aos maus e
nem aos perversos, estes sim somente comparados
aos pântanos mentais deles próprios, que parecem
insistirem e se compactuarem na corrupção deles
mesmos!!..., enquanto que para os que vivem no céu
da caridade, ah, para este somente há o paraíso, e
Elevação dos sentidos espirituais!!!
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Por isso, queridos irmãos e irmãs da existência
planetária, sempre faz bem recordarmos da parábola
do Rico e Lázaro.
Que cada um, diante da própria consciência, faça o
seu próprio juízo de valor.

______________
A nossa participação será muito breve, restrita aos
agradecimentos que todos devemos à São Paulo,
porque foi ele quem preparou a rota segura para esse
novo empreendimento pela mediunidade de
, o nosso amado benfeitor reencarnado na
personalidade atual de Vivaldo P. S. Filho, que, por
sua vez, continua atrevido com a sua enérgica
vontade de promover a

Verdade

por suas

próprias ferramentas psíquicas, proporcionando ao
Plano Material (5ª. Esfera), seguramente, o mais
precioso conjunto de evidências matemáticas-chaves
sobre A VOLTA de um único Espírito, que é o seu
mesmo, se esquivando, diante dos seus inumeráveis
Benfeitores & Amigos da Vida Mais Alta, de qualquer
sentimento de pseudo-humildade, o que levaria o
nosso esforço a banca rota do serviço que, em
primeira e última instância, pertence ao

Espírito

da Verdade, o sagrado representante de Jesus
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Cristo para os serviços do Espiritismo, aliás, como
uma obra para toda a Humanidade terrena.
Como temos afiançado no decorrer dos últimos
Livros pela sua lavra mediúnica, aqui, só estamos
dando prosseguimento a este relevante trabalho
espiritual com a intenção de lhe destacar a tarefa na
, visto que a acerca de
algumas de suas Vidas Sucessivas, junto a uma
plêiade de Entidades-femininas maravilhosas e que
fazem parte da Nova Genealogia do Cristo,
cremos, já dissemos o bastante, ou pelo menos o
suficiente até que venham mais estudos!!.
Então, como íamos dizendo, o trabalho que nos foi
reservado para este último momento, do Livro de #
32, como forma de complementar o serviço dos
,
vem observar que, mesmo depois de longos milênios
da elaboração do Novo Testamento – porque o
trabalho não se iniciou com os Evangelistas e nem
tão pouco teve o seu ápice com Gutenberg!! – tudo
continua sendo alinhavado pelos Poderes Celestiais
numa equação quase infinita de busca pela Verdade
Primordial, que está em Jesus, mesmo:
- LIVRO DE MATEUS... à página 913.
- LIVRO DE MARCOS... à página 949.
- LIVRO DE LUCAS... à página 970.
- LIVRO DE JOÃO... à página 1008.
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Somemos todos os enigmáticos números dessas
páginas, por onde se inicia os respectivos Livros
Sagrados do Novo Testamento, pela BÍBLIA
SAGRADA (Edição Brasileira, copyright 2010, Ano de
2013):
- 913 + 949 + 970 + 1008 = 3840.
Vejamos que surpresa mais agradável, pelo menos
aos que já se associam ao serviço de Decodificação
dos “Sinais” & “Códigos” Secretos de Deus do
Espiritismo:
- 4: O exato mês (4) de abril do nascimento de São
Luis de França (Vivaldo P. S. Filho).
- 8: O exato mês (8) de agosto da desencarnação
de São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho).
____________
Perfeitamente alinhado ao quadro acima, vamos
encontrar também:
- 3 + 4 = 7: O exato mês (7) de julho do
nascimento de Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX).
____________
Com um total de capítulos:
- LIVRO DE MATEUS... 28.
- LIVRO DE MARCOS... 16.
- LIVRO DE LUCAS... 24.
- LIVRO DE JOÃO... 21.
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Somemos todos os enigmáticos números que
correspondem à quantidade de capítulos dos
respectivos Livros Sagrados do Novo Testamento,
pela BÍBLIA SAGRADA (Edição Brasileira, copyright
2010, Ano de 2013):
- 28 + 16 + 24 + 21 = 89.
Vejamos de novo que surpresa mais agradável,
pelo menos para aqueles e aquelas que já se
associam ao serviço de Decodificação dos “Sinais”
& “Códigos” Secretos de Deus do Espiritismo:
- 8 + 9 = 17.
Temos então, o mesmo que:
- 10: O exato dia (10) do nascimento de Vivaldo
P. S. Filho (São Luis de França).
- 7: O exato mês (7) de julho do nascimento de
Vivaldo P. S. Filho (São Luis de França).
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____________

Vivaldo P. S. Filho, a atual
personalidade de São Lucas!!
Para que a gente possa compreender melhor o
quadro que se mantém oculto ou que se mantinha
oculto até aqui, vejamos como o Esquema de Códigos
Secretos do EVANGELHO pelo Espiritismo traz em si
mesmo FATOS & DADOS que são provas: Numéricas,
Literárias & Editoriais, que nos dão a certeza de que
São Luis IX foi São Lucas, quanto agora enverga a
roupagem fisiológica de Vivaldo, isto, a partir dos
mesmos elementos de mais acima:
- LIVRO DE LUCAS... à página 970.
- LIVRO DE LUCAS... 24 (q. de capítulos!)
Temos o seguinte Esquema-chave:
- 970 + 24 + 3840 (# acima!) + 89 (# acima!) =
4923 = 17... (pela soma: 4 + 9 + 2 + 3!).
Temos então, o mesmo que:
- 10: O exato dia (10) do nascimento de Vivaldo
P. S. Filho (São Luis de França).
- 7: O exato mês (7) de julho do nascimento de
Vivaldo P. S. Filho (São Luis de França).
______________

CONTRA FATOS & DADOS
NÃO HÁ ARGUMENTOS!!
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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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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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Ea

vai encontrando o seu
espaço entre os adeptos do Espiritismo!
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Contra dados, realmente não
existe argumentos!!

Aqui

não há sugestão, já que temos absoluta

prova material de que os Poderes de Deus atuam
por meio de uma Mecânica Matemática Divina
para deixar determinados Sinais & Códigos que
venham a justificar o Seu poder sobre as ocorrências
da Vida Universal, agora devidamente Decodificada
por meio da Nova Ciência da “Numerologia

Espírita”.
Não avançaremos mais, pois desejamos que outras
cabeças, mediúnicas ou não, venham em nosso
auxílio, pois que este serviço milagroso, se assim
podemos nos expressar, pertence a todos e todas
que desejam caminhar com Jesus pelo Espiritismo.
Quanto a nós quatro (4), apenas demos mais um
pequenino passo à frente nesta grande descoberta,
que em essência é a descoberta do Amor, sim, visto
que nada podemos realizar Em Nome de Jesus que
são seja por meio de um sentimento purificado,
ou em vias de se purificar, desejoso de fazer o bem
onde estiver, e da maneira que for possível.

(Espíritos)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 15 de março de 2017)
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Nota do médium: Segundo estes sábios Benfeitores
da Vida Maior, na soma do: 3 + 8 (que ficou para trás)
= 11... Que tem a ver com A VOLTA de nossa eterna e
amada Alma Gêmea Elizabeth d´Espérance (agora
como a Senhora F. O., atualmente reencarnada no
interior do Estado de Minas Gerais, Brasil), mas que não
será levado em consideração aqui por eles acreditarem
que o nosso Livro de # 29: “ESTAMOS DE VOLTA”, já
tenha sido bastante Revelador, já que tudo até aqui vem
se opera dentro de um Divino Esquema-Aritmético de
números-chaves, de palavras-chaves, e de fraseschaves, que está de perfeito acordo com a Programação
Matemático-Doutrinária do Espiritismo para a Nova

Genealogia de Jesus.
____________
Entretanto, sabendo da enorme responsabilidade que
recai sobre os meus ombros, e fustigado pela curiosidade
(risos), por minha própria conta resolvi dar mais algum
prosseguimento ao trabalho dos quatro (4) sábios
Evangelistas do Cristo, mas de que maneira?

____________
Somente para não deixar o serviço pela metade, visto
que ontem eles me viram num cansaço de dar dó, e,
talvez, por isso precipitaram a finalização do seu texto,
vamos ver por um ângulo diferente, embora seguindo a
mesma linha de investigação e elucidação preparada por
eles neste seu Capítulo 14!!...

____________
Prestemos atenção:
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TODOS OS CAPÍTULOS (COM AS SUAS RESPECTIVAS
PÁGINAS) QUE SÃO DEVIDAMENTE AJUSTADOS EM “O
NOVO TESTAMENTO” CONTIDOS NESTA EDIÇÃO DA
“BÍBLIA SAGRADA” (EDIÇÃO BRASILEIRA, 2013):
- Capítulos: De Mateus (28) ao Apocalipse (22) = 260.
- Páginas: De Mateus (913) ao Apocalipse (1185) =
30088.
COMO REFERÊNCIA APENAS TOMAMOS PARA O NOSSO ESTUDO A
PRIMEIRA PAGINA DE CADA CAPÍTULO.

Agora somemos: 260 + 30088 = 30348.
Que podemos sintetizar da seguinte maneira:
- 3 + 3 + 4 = 10: O exato dia (10) do nascimento de
Vivaldo P. S. Filho (São Luis de França).
- 3 + 4 = 7: O exato mês (7) de julho do nascimento
de Vivaldo P. S. Filho (São Luis de França).
____________
Quando, na sequência:
- 4: O exato mês (4) de abril do nascimento de São
Luis de França (Vivaldo P. S. Filho).
- 8: O exato mês (8) de agosto da desencarnação de
São Luis de França (Vivaldo P. S. Filho).
____________
Atendendo a sequência numérica-chave de mais acima
e observando o seguinte detalhe, a partir dos dados
matemáticos de Vivaldo P. S. Filho: 3 + 3 = 6...
Quando unido ao # 4 teremos o # 64...: O exato ano
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(19) 64, o elemento que faltava do nascimento de
Vivaldo P. S. Filho (São Luis de França).

TEMOS: 10 DE JULHO (7) DE 1964.
____________
Como vemos, dentro do esquema matemático préestabelecido pelo Mais Alto para a elaboração editorial
da “BÍBLIA SAGRADA” (Edição Brasileira), copyright
2010, Ano 2013, pela venerável Sociedade Bíblica do
Brasil, tudo segue de acordo com a intenção de
evidenciar A VOLTA de São Luis IX como o principal
elemento Espiritual, ou a personalidade central (desde
os tempos primitivos da linhagem sagrada do Cristo),
utilizado como o elo de ligação entre as demais Quatro

Personalidades Espirituais (Femininas) da
Primitiva Genealogia de Jesus Cristo, todas
atualmente reencarnadas em solo brasileiro, envolvidas
nessa divina trama dos Céus para a Nova Genealogia

de Jesus, como tem sido amplamente revelado pelos
nossos Benfeitores Espirituais da Vida Superior da Terra.
Precisamos

sempre

estar

atentos

de

que

as

Revelações dos Bastidores do Mundo Espiritual
Superior por meio desse impressionante Esquema
Matemático-Chave de Sinais & Códigos de Deus pelo
Espiritismo, agora Decodificado pela “Numerologia
Espírita”, se dissemina por toda a Obra de Allan Kardec
quanto a de Chico Xavier, quando, também, vemos o
alinhamento perfeito com os dados preciosos contidos na
Bíblia Sagrada (Tradução Brasileira), por exemplo,
estudada pelos nossos veneráveis Benfeitores Espirituais
por ser, esta, até aqui, a mais apreciada pelos espíritas,
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com isso podemos deduzir que a trajetória espiritual,
quanto a própria missão, do Espírito que envergou a
personalidade transitória de São Luis de França/Boaz,
particularmente estas duas, segue parâmetros de
Reencarnações Sucessivas, quanto “Múltiplas”, que nos
oferecem incalculáveis análises e observações de como
um único Espírito, ou uma determinada personalidade
espiritual superior, pode, ou poderá, tomar parte em
vários episódios, mesmo que de relance e muito pontual,
dentro da História da Humanidade, sempre um vago
suspiro de Deus dentro da Imensidão da Vida Universal.

O AMOR QUE TRANSFORMA A VIDA HUMANA NUMA CARINHOSA
HISTÓRIA ROMÃNTICA, DESVENDADO PELA “DECODIDICAÇÃO
ESPÍRITA” DE SÃO LUIS IX, A PARTIR DOS SEUS NÚMEROS-CHAVES
(OU FUNDAMENTAIS): 4, 7, 8, 9, 10 & 17.
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________________

Eu sou o Caminho, a Verdade
e a Vida.
– Jesus (João 14,6)
________________
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_________________________

“Os Números são a Linguagem
Universal ofertada por Deus aos
humanos como confirmação da
verdade.”
– Santo Agostinho
(354–430 d.C.)
_________________________
Segunda-feira, 23 de maio de 2011

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 constatouse 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
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era um código que tinha
acontecimentos futuros.

a

previsão

dos

_________________

Francisco Cândido Xavier:
A Reencarnação de Abraão, Moisés, João Batista (esta foi
“Múltipla” com João Evangelista), e a de Allan Kardec.

_________________
Baseado

nessa descoberta, foi constatado com
antecedência de mais de um ano, o assassinado do
primeiro ministro de Israel, Yitzhak Rabin, e
procurou-se alertá-lo, mas esse não acreditou,
e de fato foi assassinado um ano depois de
acordo com o que fora previsto no código
secreto da Bíblia.
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Durante três mil anos um código da Bíblia
permaneceu oculto. Agora, decifrado com ajuda do
computador, poderá vir a revelar nosso futuro.

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

O código foi descoberto por um matemático
israelense, que provou o fato publicando as
provas num jornal científico de renome, e
confirmado por matemáticos famosos no
mundo todo.
O livro publicado sobre esse assunto é a primeira
descrição completa de uma descoberta científica que
pode vir a mudar o mundo, relatada por um repórter
cético, não-religioso, que acabou fazendo parte da
história.
O código de três mil anos de idade prevê fatos que
aconteceram milhares de anos depois de a Bíblia ter
sido escrita. Prevê assassinato dos dois Kennedy, a
bomba da cidade de Oklahoma, a eleição de Bill
Clinton - tudo desde a Segunda Guerra Mundial até
Watergate, do Holocausto a Hiroshima, da chegada
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do homem à Lua até a colisão de um cometa com
Júpiter.

Coube aos investigadores científicos internacionais
averiguar a autenticidade dos códigos secretos na
Bíblia... No Brasil, senão aos veneráveis estudiosos
do Espiritismo, com certeza que caberá aos sérios e
competentes acadêmicos a tarefa de dar
notoriedade aos sagrados Códigos Secretos
de Deus na Terceira Revelação.
http://filosofiaetecnologia.blogspot.com.br/2011/05/o-codigo-secreto-dabiblia.html
(Artigo acessado da Internet pelo médium em 16/12/2016,
e devidamente adaptado para aqui).
_________________________
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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 bemaventurados.”

– Santo Agostinho

Sermão 250, em Agostinho, Sermões para Páscoa, trad. de Antonio
Fazendo, Lisboa, Verbo, 1974.

_________________
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Procurando fortalecer o nosso serviço de estudo mediúnico e de
pesquisa histórico-matemático-doutrinário, e como forma de trazer
ao nosso encontro direto com os leitores encarnados um pouco mais
de material para reflexão, pinçamos da obra original, “SÃO LUIS

IX – O Apóstolo Espiritual da Codificação Espírita”, um pequeno,
mas muito sugestivo extrato, que cremos será de grande valia
para que os nossos devotados espíritas, pesquisadores e religiosos,
de uma maneira geral, e para aqueles que, por algum motivo
qualquer, não terão condições de estudar mais detidamente o livro
principal, possam verificar, mesmo que em síntese, o grau de alta
confiabilidade
das
palavras
dos
Benfeitores
Espirituais
(desencarnados e encarnados – estes últimos, em estado de
Desdobramento Espiritual) de Vivaldo P. S. Filho, seguramente a
reencarnação atual de São Luis de França:
Agora nos perguntamos: “Será realmente que esses dados
histórico-matemáticos
seriam
“apenas”
uma
mera
ocorrência do acaso”?! Estamos convencidos de que não, pois o
acaso, verdadeiramente, não existe.
E com relação ao mérito de sua obra mediúnica (ainda inédita no
campo editorial doutrinário, a não ser por sua divulgação nas redes
sociais da Internet, a exemplo do Facebook, e da sua própria
Homepage Espírita), assim como em referência ao Capítulo 9 de
Lucas, seja ele material ou moral, sem qualquer desfavorecimento
descabido para com outros irmãos de serviços mediúnicos ou mesmo
a qualquer ensejo de favorecimento especial à sua própria
personalidade espiritual, vejamos que o próprio Senhor Jesus nos
advertiu de que: “conheceremos a arvore pelos seus frutos”.
É de todo certo que muitos apressadinhos (os espíritas,
particularmente!), se levantarão contra a nossa empresa, como
verdadeiros “fiscalizadores” do Espiritismo-Experimental, bravios,
irritadiços e arrogantes, questionando a incontestável realidade dos
fatos até aqui apresentados de maneira positiva pela Falange do
Espírito da Verdade, tentando passar para os demais a condição
de “imprecisão”, se é que isto possa ser possível, das nossas
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evidências matemáticas, exatamente por acreditarem que “outros
tantos milhões de criaturas encarnadas no solo da Terra também
nasceram sob a regência do signo de câncer, às 15hs do exato dia
10 do mês (7) de julho de 1964”... Curiosamente, Vivaldo nasceu
no Hospital “Sagrada Família”, em Salvador/BA, numa perfeita
alusão à sua condição de principal Provedor Genético da
Sagrada Genealogia do Cristo, assunto este já muito bem
(matematicamente) documentado na maioria das suas 31 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 32 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 numéricocircunstancial 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 05 & 06/2021, do belo Livro: “Em Nome do
Senhor – Vol. 1 ”.
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Segundo nos informa o Espírito Rafael A. Ranieri (que quando encarnado,
dentre outras atividades, exerceu a nobre função de Delegado de Polícia
Civil), o exame pericial de Prosopografia, será de importante valia para os
estudos da Reencarnação, visto que está aparelhada por diversas
ferramentas matemáticas que poderão elucidar alguns dos grandes
“enigmas” sobre as Vidas Sucessivas.
_________________
Numa análise estritamente científica, e até mesmo
doutrinária, com total isenção de animo, qualquer sério
estudioso da Reencarnação verificará que o que estamos
assistindo aqui é um caso (matematicamente)
comprovado de Vidas Sucessivas!!
_________________
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FIM DA SEGUNDA PARTE
DO LIVRO

Pelo Espírito

São Paulo

Com
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_________________

Pedimos encarecidamente o perdão do leitor amigo por qualquer falha de gramática,
mas como eu não tenho especialização e nem mesmo grandes conhecimentos de
língua portuguesa fico, aqui, devendo qualquer falha de nossa parte, rogando de todos
os irmãos compreensão e tolerância pelas minhas limitações, deixando a cada um o
nosso próprio coração no conteúdo da obra original:
“Em Nome do Senhor – Vol. 1”
Vivaldo P. S. Filho (médium)
_________________

- 1ª. versão: 03/2017
- 2ª. versão, Revista & Ampliada: 06/2021.
(O backup original está preservado e guardado para possíveis conferências
histórica-doutrinárias).
(O arquivo: PDF, disponível no nosso Site Espírita, de maneira gratuita!!)
_________________

Algo sobre a Decodificação do Espiritismo!
Uma nota importante: Precisamos alertar ao leitor interessado pelo nosso trabalho de
investigação de algumas das Vidas Sucessivas de São Luis, que a Decodificação do
Espiritismo vem sendo realizada desde a obra original: "São Luis IX" (EM 3
VOLUMES) – com backup original de 03.03.2015 –, que teve a sua divulgação virtual
por volta do mês (6) de junho de 2015, e que hoje já se espalha por praticamente toda
a obra psicográfica de Vivaldo, a sua reencarnação atual, salvo raras exceções, e que
naturalmente vem sendo desenvolvida e aperfeiçoada no decorrer dos anos e de cada
novo livro (e-book) virtual, carecendo inclusive da colaboração de qualquer um
estudante de Espiritualidade que deseje contribuir com o nosso singelo esforço com as
suas próprias observações, estudos e investigações.
Important note: we need to alert the readers who are interested in our investigative
work about others successive lives of Sant Louis, in which the Spiritism
Decodification has been done since its original work: “Saint Louis IX” (3 Volumes) –
with its original backup in 03.03.2015 – that had its virtual divulgation around (6) June,
2015, and it's been through all over Vivaldo’s psicography work, his nowadays
reincarnation, except for rare occasions, which it has been naturally developed and
improved through the years and every new virtual book, in need of any espiritual student
collaboration that is willing to contribute with our simple effort with your onw notes, study
and investigations.
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http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus
No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo
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http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus
No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo
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http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus
No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo
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http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus
No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo
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O médium e pesquisador baiano Vivaldo P. S. Filho apresenta uma bela série com
mais de 100 obras, em E-BOOKS: Completamente: Grátis!!

Numa série de comoventes e inspiradoras Mensagens
Espirituais sobre Ciência, Filosofia, e Religião (inéditas), os
Amigos da Vida Maior, em grande parte da 9ª. Esfera
Espiritual da Terra (Arte em geral ou Cultural e Ciência),
consolam, esclarecem e animam os corações humanos,
sempre desejosos que se encontram de transmitir aos
companheiros na Terra: mais Amor e mais Carinho, mais
Educação e mais Orientação, com palavras carregadas não
somente de grandes verdades, mas, acima de tudo, de muita
Esperança no futuro, para todos aqueles que já
se identificam com as formosas promessas
de Paz e Caridade de Jesus de Nazaré.

O Site Espírita do Médium Vivaldo P. S. Filho:
http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus
No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo
“De graça recebestes, de graça dai” – Jesus (Mt 10:8)

174

Ed. e-book:
2017-21

Livro # 32: “Em Nome do Senhor – Vol. 1” – Espírito São Paulo/Vivaldo P. S. Filho

Leia, estude e divulgue as obras da lavra mediúnica de:
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BY A FALANGE DA VERDADE
_________________

Em Nome do Senhor alcançará a mente e o coração dos adeptos
do Espiritismo da mesma maneira que um raio invade a vida social
e comunitária das pessoas, transformando sombras pestilentas em
providenciais células fotoelétricas que, na sua grande maioria,
passam a envolver a casa mental dos seres encarnados como se
desejassem desalojar a ignorância louca dos Homens pelas líricas
manifestações de fé e sabedoria dos Seres do Invisível...
Estudemos tudo, e analisemos tudo com o destemor de um Allan
Kardec, que, pela graça de Deus e com a ajuda dos Bons Espíritos,
soube transfigurar as horrendas artimanhas do clero de seu tempo
em pérolas santificadas de Amor & Instrução para todos, sem
distinção de credo, classe social, nacionalidade, ou raça, pois que o
Espiritismo parte de Jesus e pertence a todos os povos do Mundo.

Zéfiro (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium) – Salvador/BA, 15 de março de 2017.
By São Paulo/A FALANGE DA VERDADE (SEM FINS LUCRATIVOS – 03/2017)
(Obra Revista & Ampliada em 06/2021)
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