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______________________ 

Não há como não nos apaixonarmos por tão vibrante Estudo, aqui, 

mais uma vez, realizado na Obra do Prof. Dr. Hernani G. Andrade, 

quando o Espírito André Luiz nos favorece com (novas!) 

Investigações dos Sinais & Códigos de Deus pelo Espiritismo.                                                                                                   

– Veneranda (Espírito).                                                
______________________ 
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Nas duas imagens da capa, temos: 

– O Prof. Dr. Hernani G. Andrade. 

– O médium Vivaldo P. S. Filho,                                                                                       

em seu Lar, no dia 21/10/2020.  
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______________________  

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

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

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

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

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

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

financeiro. 

 

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

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

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

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

P. S. Filho, to gauge financial profit.                                                         
 

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

______________________  

 

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

“Por mais estranho que possa parecer, o meu 

pesadelo-realidade era feito de impressões e 

dores condicionadas de um parto prematuro... 

Achava-me dopada por medicamentos ou forças 

que até hoje não sei explicar, e senti 

perfeitamente que uma cesariana se 

processava... Sentia-me fora do desastre, entre 

o reconforto de ser mãe novamente e a dor da 

dúvida sobre o Waldir e sobre as crianças que 

ficavam na retaguarda.” 

 

(Maria das Graças Ayres Gregh, Manancial de Consolo e 

Paz, “Quem São”, Capítulo 17, Francisco Cândido 

Xavier/Elias Barbosa, Espíritos Diversos,                                                        
7ª. edição, IDE, 1994).                                                             

(O destaque é nosso). 

________________ 
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Os Diretores Espirituais 

do Médium Vivaldo P. S. Filho 
 
 

Veneranda (Santa Isabel de Aragão) 

Francisco Cândido Xavier 

Elizabeth d´Espérance 

Adolfo Bezerra de Menezes 

André Luiz (pseudônimo do Dr. Carlos Chagas) 

Cárita (pseudônimo de Santa Irene de Atenas) 

São Paulo (Apóstolo) 

Erasto (no lugar de Emmanuel) 

Santa Clara de Assis 

____________ 
 

 

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

 
 

"MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS - 

Relatos de um Médium Espírita" 

_______________________ 
 

Capa Revista em 15/03/2018, embora mantendo na                        

integralidade o mesmo conteúdo do livro original que levou                           
cerca de 16-17 anos para ser concluído. (166 pág.) 

_______________________ 
 

 
 

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 e Adolfo Bezerra de Menezes, prefácio este 

assinado pelo eminente médico e benfeitor 

desencarnado (cirurgião-dentista) Dr. Odilon 

Fernandes, em 23 de março de 2009, durante reunião 

íntima nas dependências do "Lar Espírita Pedro e 

Paulo", em Uberaba/Minas Gerais, companheiro das 

lides espíritas com enorme serviço prestado à causa do 

Consolador Prometido nas terras do Cruzeiro. 

Atualmente, o Espírito Odilon Fernandes, trata-se de 

um valoroso Instrutor da Vida Maior especialista em 

Mediunidade e na Vida Espiritual e autor de várias 

obras de alto valor doutrinário sobre estes temas, com 
a primeira delas pela lavra mediúnica de Baccelli 

("Mediunidade e Doutrina", IDE - Instituto de 

Difusão Espírita, 1990, Araras/SP), prefaciada pelo 

Espírito EMMANUEL, em psicografia do grande e 

inesquecível médium mineiro Francisco Cândido Xavier. 

Quanto ao médium Dr. Carlos A. Baccelli, atualmente 
tem ele mais de 130 livros publicados, dentre os quais: 

10 em parceria psicográfica com Chico Xavier, e 

os demais: de sua própria autoria mediúnica e de 

pesquisa. Com vivência pessoal de longos 25 anos com 

o Chico, o Baccelli atualmente é considerado um                 

dos maiores biógrafos no Brasil do                                 

Apóstolo da Mediunidade. 

_______________________ 

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

basta que o interessado vá diretamente para o específico link: 

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

http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus/bio?fbclid=IwAR2_Ss8Rk73jw7-pyHjclL5WLXxKQuASeTKJ1qf5gU49nfH6iEVWAIGdcNs
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Temos aqui: 1 (NOVO) VOLUME, que nos                 

oferece mais algumas evidências-chaves sobre                  

a atual VOLTA do Espírito São Luis IX!!  

    

 O Livro de # 135. 

Assim, fornecemos este trabalho que tem a Autoria 

de André Luiz, com a participação de outros 

grandes Mensageiros da Vida Maior, que devotamos 

ao coração dos que já se dispõem a lidar com a 

Verdade pelo prisma da ‘Reencarnação 

(Matematicamente) Programada de São Luis IX’!   

Erasto (Espírito)                                                    

Vivaldo P. S. Filho (médium)                            
(Salvador/BA, 20 de janeiro de 2021)                         
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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) 

______****______ 



                    Livro # 135: “A GRANDE LEI DA REENCARNAÇÃO” – André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 11 

Ed. e-book: 
    2021 

 

Livro de # 135  
 

A Grande Lei da 

Reencarnação 
 

Com Espíritos Amigos                                                                     
 

Por André Luiz                                                       

Médium Vivaldo P. S. Filho                                              

Uma das encarnações futuras de São Luis de França. 

     

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

“Se não tivesse caridade, tudo isso de                                       

nada me serviria.”                                                                              
(São Paulo, 1ª. Epístola aos Coríntios. O Evangelho Segundo o Espiritismo, 

capítulo XV, FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO). 
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Carmem Miranda & Joe Esposito (com Elvis Presley). 

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

“A Grande Lei da Reencarnação”, foram capturadas em fontes 

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

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

solidariedade e fraternidade, desprovido também de qualquer 

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

 

1a edição: 01/2021 by Vivaldo P. S. Filho 

   Este livro, que tem a Autoria Espiritual de André 

Luiz & 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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EM COMEMORAÇÃO DOS                                 

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

 

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

Espíritos em 1857. 

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

trabalho precisa continuar”... E dentro desse ritmo 

continuado de serviço empolgante e trabalho renovador, 

os nossos Benfeitores da Vida Maior dão continuidade à 

obra deles mesmos, que não pode ter solução de 

continuidade!... 
    
 

 Quem desejar reproduzir partes de meus livros 

mediúnicos, poderão o fazer sem impedimento 

algum, apenas solicitamos a generosidade de citar a 

nossa específica obra como a fonte de consulta. 
 

   Qualquer recurso que venha a ser arrecadado com a publicação 
impressa desta obra, caso isso venha a ocorrer, deverá ser doado 

integralmente à DIVULGAÇÃO DO ESPIRITISMO, não recebendo o 

autor, ou seus familiares, qualquer remuneração proveniente de sua 
venda. 
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DO MÉDIUM 

 

   Rogamos aos nossos amigos leitores que queiram nos 

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

 
    

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

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

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

1866, Introdução ao estudo dos fluidos espirituais, 

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

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

Médium Vivaldo Filho 

 

Vivaldo Filho concedendo uma entrevista à conceituada jornalista 

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

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

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

   O Espírito Allan Kardec, que é o nosso mais 

graduado Benfeitor Espiritual – 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 

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

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

não desconsiderando que os Espíritos infelizes e altamente 
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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, 
porem, os homens não foram criados para os números.” (Os 

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

obra mediúnica: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – A Revelação do 

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

apresentamos uma importantíssima opinião do grande 

médium Chico Xavier sobre o tema da Numerologia: 

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

Reencarnação Programada, ou seja, aquela seguindo 

princípios de origem Superior, atentem para a importância do 

extrato que retiramos da obra “Chico Xavier: encontros no 

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

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

traz uma verdadeira pérola de Emmanuel (por Chico Xavier) 

para uma melhor compreensão de nossos apontamentos à luz 

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

informações acima, lembrando ainda que o extrato a seguir foi 

encontrado dias após a elaboração do texto acima. Vejamos: 

P – Pessoalmente, e por experiência própria, acredito na 

influência dos números na vida das pessoas, ou da 

comunidade. A Bíblia contém citação freqüente de certos 

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

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

dado setenta vezes sete, o Apocalipse cita o número 7 

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

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

em si um mundo vasto de significações, que demanda estudos 

adequados com a supervisão de especialistas do assunto. Não 

disponho de elementos para confirmar ou negar as assertivas 

das autoridades que se manifestam nessa área de 

investigações espiritualistas. Guardo, porém, a convicção de 

que, em nosso renascimento já trazemos, por inspiração dos 

Benfeitores Espirituais que nos assistem, a influência dos 

números de que estejamos necessitados para que a vida nos 

conceda o melhor que sejamos dignos de receber. E isso 

acontecerá, até que possamos conquistar a numerologia como 

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

Nota do médium: Os grifos são meus. 
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_____________________ 

 

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

confirmação da verdade.” 

– Santo Agostinho (354–430 d.C.) 

_____________________ 

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

 

_________________ 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis) & Maria Isaura (Branca de Castela), no 

seu Lar, em Salvador/BA, no dia 21 de abril de 2019.  

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                     1972                
    

  
                  1973                        Século XXI 

 

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

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

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

Em nome dos meus Benfeitores Espirituais dedico esta obra à 

minha querida mãezinha Maria Isaura C. Cabral.  

– Vivaldo P. S. Filho 

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

   Pelo contrário, ela avança e dá subsídios para que os seres 

encarnados no mundo possam se balizar da melhor maneira possível 
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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 André Luiz & 

Espíritos Amigos. 
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Vivaldo P. S. Filho (Salvador, Bahia, 10 de julho de 1964 — é um médium 
espírita com 24 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  

 

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

 

Uma interessante história sobre 

à luz da                     

Decodificação Espírita  
_________________ 
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   Então, minhas amadas e amados leitores, como 

eu ia dizendo, desde lá detrás, no Livro de # 132, 

mais recentemente nesta obra que, a rigor, pertence 

a Jesus Cristo, que tanto tem nos dado em 

oportunidades de crescimento espiritual, levando em 

consideração, e de maneira mais decidida dentro do 

(novo) Esquema de Transição Planetária, a 

pandemia pela Covid-19, sim, porque este novo 

sufrágio da nossa existência planetária se manifesta 

para cada um de nós como um impulsionamento 

obrigatório para que a gente não venha a nos 

esquecermos de que somos irmãos de uma mesma 

humanidade, todos nós, cada um de nós em 

particular, necessitados que todos estamos do 

acolhimento e do amparo uns dos outros, seja da 

maneira e da possibilidade que cada um possua de 

converter o próprio personalismo e o próprio egoísmo 

em sincera Solidariedade e Caridade, visto que tudo 

isto vem de encontro às nossas imperiosas 

necessidades de vencer-nos, vencendo também o 

mundo em que nos encontramos atualmente vivendo 

por força da reencarnação, então, como eu ia 

dizendo, desde lá detrás, não podemos nos furtar a 

necessidade de parar um pouco para meditar no 

quanto ainda temos que apreender e compreender 

melhor sobre o tipo de vida que estamos levando por 

aqui e que, certamente, haverá de ser a que 

haveremos de encontrar, ou levar,  para onde quer 

que venhamos a nos transferir pela morte material, 

se bem que este termo: morte, parece nos confundir 

um pouco as ideias, e até os ideais, acerca desta 

mesma Realidade que não para de nos chamar a 
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atenção, pelo menos daqueles e daquelas de nós que 

já dão uma importância maior ao Destino que nos 

aguarda para Além do portal do túmulo!... 

   Estamos todos, mais ou menos, presos a este tipo 

de situação, cada um sofrendo pelo que fez no 

passado ou pelo o que outros possam ter feito, claro, 

pois também estamos todos inseridos no contexto de 

carma do Planeta, ou coletivo, como um todo, cada 

um, em particular, tendo que ajudar-se e ajudar os 

demais na Evolução Universal!... 

 

   E dentro deste impressionante e muito angustiante 

concerto de duras provações, vamos nos defrontando 

com a reencarnação de muitos e evidentemente 

que com a desencarnação de outro tanto de 

criaturas, obedecendo a Lei Maior de Amor, que 

nos evoca o Espírito Imortal, cada vez mais, para 

próximo de Deus e para próximo dos nossos irmãos 

e irmãs em Humanidade!... 

   Por meio da Decodificação Espírita!..., cremos, 

o leitor e a leitora haverão de encontrar a certeza 

das Vidas Sucessivas, mesmo que de uma maneira 

toda particular!... 
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_________________ 

Para os estudiosos do tema, recomendamos se 
reportarem ao livro “A VIDA ALÉM DO VÉU” do Rev. G. 

Vale Owen (edição da Federação Espírita Brasileira), onde 
encontraremos as seguintes anotações dos Espíritos 

Superiores: 
"A primeira coisa que me surpreendeu foi a presença de 
crianças, porque pensava que fossem todas criadas em 
casas especiais. A senhora que nos tinha recebido era a 

Mãe do lugar e as que a seguiam, algumas de suas 
auxiliares. Interroguei a uma delas a respeito destas 
crianças, que pareciam tão alegres e belas, e tão à 

vontade neste lugar grandioso. Ela explicou-me que eram 
os nascidos mortos, os que nunca respiraram a 

atmosfera terrena. Por este motivo possuíam caráter 
diferente dos que tinham nascido com vida, e mesmo dos 
que só viveram alguns minutos. Necessitavam cuidados 

de outra natureza e podiam muito mais depressa 
adquirir o conhecimento destas esferas". (págs.133 e 

134). 
  A grande pergunta é: SE nasceram lá, estas crianças 

espirituais, nasceram por meios de "gravidez", e como 
relata Chico Xavier, algum tempo depois no livro "Quem 
São", organizado pelo Dr. Elias Barbosa, Ed. IDE, cap. 17, 
até mesmo por uma cesariana. Ou terá sido mesmo por 

parto normal?! (Nota adicionada pelo médium em 

25/01/2013, após a desencarnação do Dr. Elias Barbosa                            
em 31 de março de 2011). 

 

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

Médium Espírita”, Cap. 10, pág. 61, E A VIDA CONTINUA...).  

_________________ 
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   O que haveria de ser de nós, se não tivéssemos 

tido, desde sempre, a ferramenta da Mediunidade, 

sim, porque o fenômeno dos 10 MANDAMENTOS foi 

possível graças a poderosa capacidade mediúnica de 

efeitos físicos de Moisés, que pôde grafar, ou serviu 

de elevado instrumento psíquico para que graciosas 

Entidades Celestes conseguissem dar as Leis de Deus 

para toda a Humanidade, da época e posterior, e, 

uma vez verificando isso, podemos dizer que sem o 

concurso de médiuns potentes não teríamos hoje em 

dia como saber como ou de que maneira se dá a Vida 

dos Seres Espirituais, que nada mais são do que nós 

mesmos, em outras equações de Espaço e de Tempo, 

após a nossa angustiante passagem pelo túmulo, 

embora devamos ter em mente que a vida não tem 

começo na Terra, visto que ela se dá em outras 

estações planetárias, seja em nosso campo de ação 

universal quanto em outras dimensões do Infinito... 
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   Pensando dessa maneira, muito racional, vemos 

como a mensagem do Rev. G. Vale Owen, de mais 

acima, nos traz mais algumas elucidações primorosas 

sobre a reencarnação, que pode se dar em outros 

Mundos Espirituais, levando em consideração que o 

nosso Plano Material também é uma Esfera Espiritual 

(5ª. Esfera Espiritual da Terra), embora bastante 

limitada em moral e em inteligência, quando nos 

esclarece que existem sim Espíritos que nascem no 

Além-Túmulo, sem que, necessariamente, tenham 

que ter nascido em mundos menos avançados, como 

é o caso da Esfera onde habitamos atualmente!... 

   Entretanto, outro episódio bastante curioso nos foi 

apresentado pela mediunidade de Chico Xavier, no 

Livro: “Quem São”; uma narrativa, que merece ser 

colocada em destaque não apenas pelo seu caráter 

revelador, mas por ter vindo pelo Chico... 
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   Vejamos, que esta abordagem trazida ao Mundo 

Material pelo Reverendo G. Vale Owen, por suas belas 

faculdades psíquicas, já é por demais instrutiva, pois 

que não deixa qualquer margem para alguma outra 

especulação que não seja pela segura realidade do 

nascimento, e naturalmente da desencarnação, 

no Outro Mundo, que, como temos dito, não são mais 

do que , assim como a nossa, 

embora cada uma vivendo dentro das suas condições 

morais e intelectuais, mais ou menos avançadas, ou 

antes (risos), mais ou menos atrasadas do que a 

nossa, aqui, da Terra Material... 
 

 
 

   Mas, a coisa não para somente pela informação que 

nos foi oferecida pelo Reverendo, já que Chico Xavier 

também nos legou um fato, que por mais que seja 

surpreendente para muitos, inclusive para muitos 

espíritas menos preparados na Cultura do Além, 

trata-se de uma realidade, inclusive para mim 

mesmo que, por minha própria clarividência, por 

exemplo, tenho podido observar como as Entidades-

Femininas do Além-Túmulo, muito belas e líricas, se 

encontram, muitas vezes, em condição de gravidez, 

quando não de amamentação!... 
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_________________ 

“Por mais estranho que possa parecer, o meu 

pesadelo-realidade era feito de impressões e 

dores condicionadas de um parto prematuro... 

Achava-me dopada por medicamentos ou 

forças que até hoje não sei explicar, e senti 

perfeitamente que uma cesariana se 

processava... Sentia-me fora do desastre, 

entre o reconforto de ser mãe novamente e a 

dor da dúvida sobre o Waldir e sobre as 

crianças que ficavam na retaguarda.” 

 

(Maria das Graças Ayres Gregh, Manancial de Consolo e 

Paz, “Quem São”, Capítulo 17, Francisco Cândido 

Xavier/Elias Barbosa, Espíritos Diversos,                                                        
7ª. edição, IDE, 1994).                                                             

(O destaque é nosso). 

_________________ 
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___________ 

O ASSUNTO AQUI ABORDADO NÃO SE ESGOTA, 

VISTO QUE A GRANDE LEI DA REENCARNAÇÃO É 

OBRA DE DEUS PARA A NOSSA IMORTALIDADE!! 

   UM OUTRO MOMENTO DO NOSSO LIVRO # 1, 

AINDA NA PÁG. # 61, DO CAPÍTULO # 10, QUE 

PODERÁ SER ACESSADO POR CADA UM, EM 

PARTICULAR, E QUE ME MARCOU DE MANEIRA 

ESPECIAL PELO FATO DE ESTARMOS INDO DE 

ENCONTRO AO QUE OUTROS MENSAGEIROS DO 

ALÉM-TÚMULO, POR DIFERENTES MÉDIUNS E DE 

CONFIANÇA, COMO ACABAMOS DE RELATAR, NO 

QUE DIZ RESPEITO AOS SEGUROS FATOS DA NOSSA 

ENCARNAÇÃO, DA NOSSA , E 

NATURALMENTE QUE DA NOSSA DESENCARNAÇÃO, 

CREIO, DEVE MERECER DA PARTE DA NOSSA 

LEITORA E LEITOR UMA REFLEXÃO MAIS DEDICADA 

EM FORMA DE UM ESFORÇO A MAIS PARA QUE ESTE 

ESTUDO POSSA REALMENTE VIR A ENCONTRAR O 

SEU DESTINO: 

FALA DR. INÁCIO                                                                                                                
21 de agosto de 2007  

   Hoje, às 17h30min (aproximadamente), quando 

voltava de ônibus para casa, visualizei uma vasta 

área do Plano Espiritual destinada ao atendimento da 

“obstetrícia” em Hospitais do Mundo Maior.  

   Lembramos imediatamente dos relatos do Espírito 

Inácio Ferreira, pela lavra mediúnica de Carlos A. 

Baccelli, quando em seus livros nos presenteia com 

informações da Vida no Mundo Espiritual, em 
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particular sobre o sexo e gravidez..., ficando-nos 

claro quanto à extensão das atividades médicas 

nesta área por conta dos Médicos do Além.  

   A visão que tivemos fora espontânea, ou seja, não 

fomos nós que rastreamos as Equipes de Benfeitores 

desencarnados, mas foram eles que nos permitiram 

e até mesmo nos induzindo a visualizá-los.  

   Mas, para sermos sinceros aos nossos amigos 

leitores, tais relatos do Dr. Inácio, não nos pegaram 

todo de surpresa, já que há alguns anos antes já 

havíamos visualizado Entidades-Femininas 

“grávidas”, e Espíritos estes de boa condição 

espiritual, sem contar numa tarde do ano de 2006 

termos visto ao lado de uma confreira uma jovem 

Entidade-Feminina em estado “catamênico”!... 

(Menstruada. Isso mesmo!). 
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   O fato é que a reencarnação também surge como 

uma necessidade na Outra Vida, em qualquer parte 

do Universo em que estejamos transitando, claro que 

em cada mundo, físico ou astral, mais ou menos 

avançado espiritualmente, haveremos de encontrar 

determinadas particularidades que estão associadas 

a sua condição mental e fisiológica, visto que em 

cada orbe, físico ou astral, teremos um corpo que se 

adequará as condições de sua Natureza... 

___________ 

 

A obra mediúnica de Francisco C. Xavier, segundo eu tenho 

depreendido dos meus próprios estudos e pesquisas, quanto da opinião 

dos que sabem muito, muito mais do que eu, e que em grande parte 

puderam desfrutar da grande alegria de privar de sua amizade pessoal, 

em Pedro Leopoldo e/ou em Uberaba, MG, trata-se da maior proteção 

que qualquer médium, da Terra ou do Além, pode possuir ou 

pretender, por conta não apenas de sua literatura fascinante e 

envolvente, mas especialmente pela essência Evangélica que traz em 

toda ela.  – Vivaldo P. S. Filho.                                                                    

___________ 
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Façamos um Estudo Numérico-Chave! 

   Se formos fazer uma pequena brincadeira, como se 

estivéssemos apenas ‘jogando’ com estas duas (2) 

envolventes Edições, a de Chico Xavier (7ª. edição, 

de maio/1994) e a do Reverendo (7ª. edição, de 

12/2006), verificaremos que, se numa (na do Chico), 

o Capítulo é o de # 17, do Livro: “Quem São”, na 

outra (de G. V. Owen), podemos simbolicamente 

nos direcionar para a página de # 17, uma coisa 

se conectando à outra, quando, então, teremos nesta 

segunda opção (a da página 17!) a palavra-chave: 

“Quem seria...”. 

   Estão entendendo? 

- Palavra: “Quem seria...”, de ida, levando apenas 

em consideração a página 17: Intróito, cai sob a 

palavra de #: 138. 

   Número este, que podemos deduzir assim: 

- 4 (dos # 1 + 3): O exato mês (4) de abril do 

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

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

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

- Quanto ao # 13, podemos deduzir: O exato século 

XIII (13) de São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

_________________ 

Os ‘Números de Deus’ pelas Vidas 

Sucessivas de São Luis IX!! 

_________________ 
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________________ 

   Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? 

   “Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há 

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

é obra do homem e a vossa razão responderá.” 

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

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

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

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

Kardec). (Os grifos são nossos). 

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

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

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

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 

   Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a 

formação primária a uma combinação fortuita da 

matéria, ou, por outra, ao acaso? 

   “Outro absurdo! Que homem de bom senso pode 

considerar o acaso um ser inteligente? E, demais, 

que é o acaso? Nada.” 

       A harmonia existente no mecanismo do Universo patenteia 

combinações e desígnios determinados e, por isso mesmo, 

revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao 

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

produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso 

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

(Os grifos são meus). 

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

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

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

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 
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E DANDO PROSSEGUIMENTO! – I  

___________ 

   

- Palavra: “Quem seria...”, de volta, levando 

apenas em consideração a página 17: Intróito, cai 

sob a palavra de #: 57. 

   Vejam bem, existem várias maneiras de se ajuizar 

sobre o Esquema de Sinais, Códigos & Enigmas 

Secretos de Deus pelo Espiritismo, visto que os 

Seres de Luz têm mil e uma maneiras diferentes de 

manipularem os Números-Chaves: 4, 7, 8, 9, 10 

& 17, elementos-chaves estes, que, como sabemos, 

dizem respeito à vida & morte de São Luis IX, 

quanto à sua atual encarnação como Vivaldo P. S. 

Filho, e podem crer que tudo isso, a cada nova 

investigação, com a minucia que merece, haverá de 

surgir sempre de maneira universal, tudo se 

enquadrando dentro de um Esquema: Numérico, 
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Literário & Editorial, que não deixará duvidas quanto 

a realidade dos fatos em sim mesmos!... 

   Por isso, definiremos este pequeno apontamento 

como um INTROITO ao que iremos oferecer em 

forma de Apresentação # 1,  com a investigação da 

obra: “REENCARNAÇÃO NO BRASIL”..., como nos 

propomos desde o começo. 

___________ 

- Palavra: “Quem seria...”, de volta, levando 

apenas em consideração a página 17: Intróito, cai 

sob a palavra de #: 57.                 ___________ 

   Número este: 57, que podemos deduzir assim: 

- Temos o exato # 5, do Capítulo V, AUXÍLIO 

ANGÉLICO, da obra sob a nossa observação: “A 

VIDA ALÉM DO VÉU”!..., e mais, o exato # 7, que, 

evidentemente, está a representar a exata página 

de # 7, onde se encontra mencionado este exato 

Capítulo V!! 

   Novamente, eu lhes pergunto:  

   - Compreenderam?! 

   No mais, quem desejar se inteirar melhor do que 

estamos tratando, em seu aspecto Literário, sempre 

o mais importante, visto que a cultura do saber passa 

antes de tudo pelo aprendizado do viver, viver com 

amor e dignidade evangélica. 

   Irmãos! Continuemos estudando, visto que este  

Livro # 135 está apenas em seu comecinho!! 
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_________________ 

_________________ 

 

A faculdade que mais se destaca em mim, certamente que é a 

clarividência, que parece me acompanhar pelas demais como 

se estivesse a me sinalizar o porto seguro, a base ideal para 

todas as demais possibilidades psíquicas que trago                               

em meu próprio Espírito – Vivaldo P. S. Filho.                                                          

_________________ 
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“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 ideia 

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, “Revista Espírita”, ANO IX, no. 1,                           

janeiro de 1866, 1ª. edição, FEB, 2004). (O Destaque é nosso).                                                                                                                
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_____________ 

  

A Reencarnação, uma Lei Natural, muito bem abordada                             

por Allan Kardec, com destaque todo particular para o                                            

Livro: “MISSIONÁRIOS DA LUZ”, do Espírito André Luiz,               

pelo médium Francisco C. Xavier (Editora FEB).                                              

_____________ 

   De minha parte, de maneira muito modesta, tenho 

procurado traçar alguns apontamentos que também 

possam assegurar entre os Seres da Terra Material 

(a 5ª. Esfera) a Lei da Reencarnação, quando, a 

partir de agora, vamos oferecer aos leitores alguns 

novos elementos-chaves que nos asseguram esta 

sublime Lei de Ida e de Volta!... 
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_______ P  a  r  t  e  # 1 _______ 

O CASO CELSO X                              

HERCULANO 

 

   Mas isto, antes avisando ao leitor que devemos 

sempre manter em mente os Números-básicos, ou 

fundamentais: 4, 7, 8, 9, 10 & 17. 
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   Toda vez, que venhamos a dar início aos nossos 

apontamentos que se referem aos casos de 

reencarnação, pelo prisma da 

, como temos feito até aqui, com base nos 

números-chaves, ou fundamentais, de sempre, 

temos que evidenciar a necessidade maior de 

procurar Livros em suas Edições mais antigas quanto 

o possível, na melhor de todas as hipóteses, quando 

for o caso, de antes do meu nascimento, que 

ocorreu em 1964, fazendo com que a Investigação 

se baseie em DADOS: Numéricos, Literários & 

Editoriais que (originalmente) foram providenciados 

por mãos humanas, já que são obras produzidas no 

Plano Material, editadas materialmente, claro, mas 

que, a rigor, tem a sua essência  psíquica  elaborada 

nas Regiões dos Seres IMORTAIS; por outro lado, se 

a obra tem cunho mediúnico, o mais racional é que o 

quadro das Vidas Sucessivas de São Luis IX, 

embora sempre dentro do mesmo Esquema de 

Sinais, Códigos & Enigmas Secretos de Deus pelo 

Espiritismo, seja assegurado pelo caráter moral de 

seus Autores desencarnados, quando do médium, se 

bem que, como temos dito: Invariavelmente, o 

que Deus quer se CUMPRE!... (O.L.M.), então, 

como também temos orientado ao nosso leitor, de 

uma maneira ou de outra, seja por meio de uma obra 

eminentemente traçada no seio da vida humana ou 

por obra e ação dos Seres do Além, devemos ter em 

mente que, em sua essência, o que vai nos garantir 

a autenticidade do que temos buscado é exatamente 

o ano de sua Edição Original, respeitando aquela 
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mesma proposta de sempre, quando possível, que 

nos sirvamos de Livros da lavra mediúnica de Chico 

Xavier até o ano de 2002, o da sua desencarnação, 

por questões óbvias, enquanto os Livros de Allan 

Kardec, os que de sua lavra direta, podem ser 

utilizados das suas respectivas Edições até o ano de 

2015, quando tivemos a publicidade (virtual) de 

nossa enciclopédica obra original: “São Luis IX” 

(EM 3 VOLUMES, com 733 págs. ao todo), mas, 

segundo os nossos Benfeitores, de maneira geral, 

tudo poderá ser aceitável até 6/2015, que trata-se 

dos nossos backups 

originais, publicamente falando, visto que temos um 

material mais pessoal deste mesmo trabalho que 

tem sido preservado conosco com data de 3/2015, 

que mantemos preservados até os dias de hoje, para 

que, quando forem requisitados para algum tipo 

de averiguação, possam servir de comprovação 

Doutrinária & Científica. 

___________ 

   Devemos evidenciar a necessidade maior de 

procurarmos Livros em suas Edições mais antigas 

o quanto seja possível, na melhor de todas as 

hipóteses, quando for o caso, de antes do meu 

nascimento, que ocorreu em 1964!!... 

___________ 

Desde a publicidade (virtual) do Livro Original: 

“São Luis IX” (EM 3 VOLUMES), em 6/2015, que 

a Ciência Espírita tem a sua disposição a 

!! 
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___________ 

  

___________ 

 

Espiritismo: Ciência, Filosofia e Religião. 

Estamos procurando Devassar & Compreender 

melhor a Grande Lei da Reencarnação. 

___________ 
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   Aqui, não foi diferente, preferimos dar uma 

preferência e vermos tudo isto surgir a partir de uma 

rara & HISTÓRICA 1ª. edição, do ano de 1988, da 

grande obra: “REENCARNAÇÃO NO BRASIL”, de 

Hernani G. Andrade, pela Casa Editora O Clarim, 

com a devida ressalva de que pelo seu ano de 

lançamento, o ano de 1988, vamos, novamente, 

poder desfrutar da garantia de uma autenticidade 

científica, pelo fato de esta 1ª. edição ter sido 

publicada numa época em que eu nem imaginava 

entrar para o Espiritismo, ou antes, não havia ainda 

tido um contato mais estreito com a Doutrina, que 

somente veio a ocorrer em 1995!...  

   Sem contar, que, no mínimo, seria muito curioso a 

gente acreditar na hipótese, mesmo que muito 

singela, de alguma Editora dessas ter aceitado 

algum convite de minha insignificante personalidade 

para que houvesse algum tipo de fraude!! 

   Mas, como não poderia ser diferente, todos estão 

convidados a fazer a sua própria investigação. 

___________ 
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_________________ 

   E já que estamos falando em fatos extraordinários, 

como vemos na sua narrativa-chave, nada mais justo 

do que pinçarmos de dentro do texto que haveremos 

de Investigar a exata palavra-chave: 1946, que 

tem tudo a ver com os fatos extraordinários que o 

leitor vem recebendo sobre algumas das Vidas 

Sucessivas de São Luis IX, mas, antes disto, 

coloquemos em destaque, visto que aqui estamos 

tratando de Sinais & Códigos (Matemáticos) de Deus, 

o # da página 318, página-chave (#), esta, que por 

si somente haverá de nos dar muito o que pensar, 

pois os elementos (#) que ela traz em si nos dão o 

seguinte Esquema-chave (original), que, por sua vez, 

fatalmente, mais a frente, a partir da palavra-chave, 

nos dará mais alguma coisa para a nossa segurança 

em termos de , então, 

vejamos da seguinte maneira: 

- 4 (dos # 1 + 3): O exato mês (4) de abril do 

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

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

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

- Quanto ao # 13, podemos deduzir: O exato século 

XIII (13) de São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

_________________ 

Os ‘Números de Deus’ pelas Vidas 

Sucessivas de São Luis IX, pela Obra do 

Prof. Dr. Hernani G. Andrade!! 

_________________ 
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________________ 

   Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? 

   “Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há 

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

é obra do homem e a vossa razão responderá.” 

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

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

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

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

Kardec). (Os grifos são nossos). 

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

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

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

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 

   Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a 

formação primária a uma combinação fortuita da 

matéria, ou, por outra, ao acaso? 

   “Outro absurdo! Que homem de bom senso pode 

considerar o acaso um ser inteligente? E, demais, 

que é o acaso? Nada.” 

       A harmonia existente no mecanismo do Universo patenteia 

combinações e desígnios determinados e, por isso mesmo, 

revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao 

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

produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso 

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

(Os grifos são meus). 

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

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

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

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 
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E DANDO PROSSEGUIMENTO! – II  

    Estamos inicialmente tratando disso, para que o 

nosso leitor e leitora possa se localizar dentro do 

Esquema-Chave que diz respeito a atual VOLTA de 

São Luis IX, como Vivaldo, e que temos visto se 

ramificar por toda a Obra (Original) de Allan Kardec 

& Chico Xavier, quanto a da Bíblia Sagrada (Antigo 

e Novo Testamentos), fazendo-nos testemunhar, por 

fatos repetitivos, concordantes & UNIVERSAIS, 

dentro da especialidade de cada proposta: Numérica, 

Literária & Editorial, que existe, sim, um Controle do 

Plano Espiritual Superior dentro do que existe de 

mais sagrado para o povo Cristão, por exemplo, que 

assegura as Vidas Sucessivas do Rei Santo de 

França!... 
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- Palavra: 1946, numa contagem de ida, apenas 

levando em consideração a específica passagem, ou 

o específico parágrafo: TABELA DE RECORDAÇÕES 

DO PACIENTE, que embora seja do item 20, iniciado 

à pág. # 317, esta palavra-chave: 1946, veio a 

aparecer à página # 318, que está sob a nossa 

Investigação, e que foi devidamente Decifrada um 

pouco mais acima, que cai no #: 34. 

- Palavra: 1946, numa contagem de volta, apenas 

levando em consideração a específica passagem, ou 

o específico parágrafo: TABELA DE RECORDAÇÕES 

DO PACIENTE, que embora seja do item 20, 

iniciado à pág. # 317, esta palavra-chave: 1946, 

veio a aparecer à página # 318, que está sob a 

nossa Investigação, e que foi devidamente Decifrada 

um pouco mais acima, que cai no #: 26. 

_________________ 

   Parece que algo de maravilhoso, se é que posso me 

expressar dessa maneira, vai surgindo: 

Temos os #: 34 (ida) & 26 (volta), quando, 

uma vez sendo devidamente ajustados, teremos: 

- 10 (dos # 6 + 4): Temos o exato dia (10) do 

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

- 7 (dos # 4 + 3): O exato mês (7) do nascimento 

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

- No # 64..., teremos: O exato ano de (19) 64, do 

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

nascimento que ocorreu: às 3hs da tarde (15hs)..., 

dados que são comprovados pela C.N. de Vivaldo. 
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_______________________ 

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

septenária é por causa da perfeição que se celebra nos 

dons do Espírito Santo. Descansará - diz o santo 

profeta Isaías - sobre ele, o Espírito Santo (Is 11,23) 

com seus 7 dons. Já a lei tem 10 mandamentos (...). Se 

ao 10 ajuntarmos o 7, temos 17. E este é o número em 

que está toda a multidão dos bem-aventurados.” 

       

– Santo Agostinho                                                      
(Sermão 250, em Agostinho, Sermões para Páscoa, trad. de 

Antonio Fazendo, Lisboa, Verbo,1974).                                                       

_______________________ 
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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 nosso).                     
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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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  E DANDO PROSSEGUIMENTO! – III  

   E quanto ao # 2, do elemento-chave: 26, que 

parece isolado dentro do Esquema-Chave anterior? 

 

   Eu acredito que ele (# 26) pode ser naturalmente 

deduzido como o item 20, onde aparece a palavra-

chave: 1946, que, por sua vez, sendo devidamente 

ajustada, virá a aparecer como o exato ano de 1964, 

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

IX), por motivos-chaves que certamente haveremos 

de encontrar quando nos dispusermos a realizar uma 

Decodificação mais completa, ou adicional, dentro 

desta mesma passagem: TABELA DE RECORDAÇÕES 

DO PACIENTE, que embora seja do item 20, iniciado 

à pág. # 317, a palavra-chave: 1946, vem a 

aparecer à página # 318, que já deduzimos no 

início deste Estudo. 

_________________ 

Aqui, vamos vendo como os FATOS e os DADOS 

SECRETOS dentro das Obras mais veneráveis do 

Espiritismo vão sendo desvendados                                               

pela Decodificação Espírita!! 

_________________ 
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_________________ 

 

_________________      

“Tudo se liga na obra                             

da criação.”                                          

– Allan Kardec                                                           

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

ao estudo dos fluidos espirituais, 1ª. edição, FEB, 2004). 

_________________    
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______________ 

 

O Dr. Hernani G. Andrade & Francisco C. Xavier. 

______________ 

 

Banerjee, Margit, Suzuko e Hernani Guimarães Andrade 

Foto: Arquivo do IBPP. (Fonte: Editora Vinha de Luz). 

______________ 
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_________________  

Atenção: No Volume # 4, Livro # 111, veremos o 

médium Vivaldo antecipar alguma coisa a respeito de 

sua, também, reencarnação como Luis VIII, pai de 

Luis IX, por meio de uma Transposição 

Reencarnatória, como será Decodificada nos 

seguintes Livros # 112 & 113 !!! 

Note: In Volume # 4, Book # 111, we will see the 

medium Vivaldo anticipate something about his 

another reincarnation as Louis VIII, father of Louis 

IX, through a Reincarnation Transposition, as it 

will be Decoded in the following Books # 112 & 113 

!!! 
 

    
                             Livro # 112                                                   Livro # 113 

Para acessar (inteiramente GRÁTIS!!) estes livros digitais 
(PDF), basta que o interessado vá para o link abaixo: 

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

_________________  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fvivaldoespiritismo.wixsite.com%2Fmediunidade-e-jesus%3Ffbclid%3DIwAR1Gl5ESkX8ySk_ZaMotYyN-5jON206Kddd6sp-t6z-2H4b4bRjblyARWmQ&h=AT1tHs-nmgsb01QZuNB_C2X9bGdqllQHu4WHBImWBepJnH8NfMGuHicUkWrwriaXEjouTpufLsEp-PRAVJqx5m-jFOTZc87ksyS97YXNlosWd_PTAVX-2kQe2GcO-Nd8UAvGAmAQ_m0lCoYtWIIQSHKNsJgDtkX1iwdwM21uqdgdvxJiSc9b-MJpsq18gYLSJni7ExlBMCgCNpzwhgEN9cMGSI2_A4HbMHwR8M_ltM-zan9folM_DN07xvdkJWkAZIN6NkM1e2T9rW-HxOxA-OT7_3hVy9m-x_Wm34nguZ9ajo2jRlsTYAsGBAb8q19N3vX3APR9OETywccayNOKPJxKDEys6jZFYMzqLY9X9wXHQHZ3u_mfR86HyjGz7YIEyTWZ7jAH_L9FT_CODtWQOb_wJj7P5oidAy0s8PaNS3qzJpMywUfi4tKWjZRHibSb-nL6BDM5hA9J1jqGoo1fsLq92GSpwfAP2beauZDV_Z2vZvMrS2bKO_q_LAhcnXYo4O2S5IG5g1mV4Iwr7sZXyXVT8JuSoTe1ZJsdF2NfP0-C-nWcfWsPqP0tdZ3syaxbXy19UChzxfDs40wPBqtIApJPC1e_0F8gIivq-D2SVvZFa69b3bOkY4vwGwU8WMih9lRHpg
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_____________ 

 
ESTAMOS DESVENDANDO                                                     

OS CÓDIGOS SECRETOS DE DEUS,                                   

PELA OBRA DE HERNANI G. ANDRADE,                                                                     

SOBRE A ATUAL VOLTA DE SÃO LUIS IX!! 

_____________ 
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_____________ 

                                                         

 
_____________ 

 

 

 

 

“Mas até os cabelos da vossa cabeça 

estão todos contados.” 

(Lucas 12:7) 

 

 



                    Livro # 135: “A GRANDE LEI DA REENCARNAÇÃO” – André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 71 

Ed. e-book: 
    2021 

As Reencarnações de   

São Luis IX 
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Louis-Michel van Loo  

(Toulon, 2 de março de 1707 — Paris, 20 de 

março de 1771) foi um pintor francês. 

Estudou sob a direção de seu pai, o pintor Jean-

Baptiste van Loo, e ganhou o seu primeiro prêmio 

pela Academia Real de Pintura e Escultura de 

Paris em 1725. Esteve em Roma entre os anos 

de 1727 a 1732, juntamente com o seu tio, Charles-

André van Loo, a quem sucedeu como diretor 

da École Royale des Élèves Protégés. 

Van Loo chegou a Madri em 15 de janeiro de 1737, 

convocado por Filipe V da Espanha para retratar a 

corte real. 

Louis-Michel van Loo – Wikipédia, a enciclopédia livre 
(wikipedia.org) 

______________ 

   Esta, dentre inúmeras outras, fora uma das 

existências passadas de , 

personalidade mediúnica que vem sendo motivo da 

atenção e do estudo por parte dos Espíritos 

Superiores da Falange da Verdade, para que a 

atual VOLTA do Espírito São Luis IX, ele mesmo, 

seja tratada como uma obra que venha a ajudar a 

comprovar a Lei da Reencarnação, quando tivemos 

a oportunidade de já ter Estudado sobre este mesmo 

assunto no Livro # 7: “São Luis IX” – VOLUME # 

2 (com 209 págs.). 

   Quem já pôde estudar esta bela Coleção em 3 

Volumes: “São Luis IX”, é bem provável que tenha 

verificado que revelamos a vida passada de Vivaldo 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Toulon
https://pt.wikipedia.org/wiki/2_de_mar%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/1707
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
https://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_mar%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_mar%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/1771
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pintor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pai
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pintor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_van_Loo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_van_Loo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Academia_Real_de_Pintura_e_Escultura_de_Paris
https://pt.wikipedia.org/wiki/Academia_Real_de_Pintura_e_Escultura_de_Paris
https://pt.wikipedia.org/wiki/1725
https://pt.wikipedia.org/wiki/Roma
https://pt.wikipedia.org/wiki/1727
https://pt.wikipedia.org/wiki/1732
https://pt.wikipedia.org/wiki/Charles-Andr%C3%A9_van_Loo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Charles-Andr%C3%A9_van_Loo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Madri
https://pt.wikipedia.org/wiki/15_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1737
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filipe_V_da_Espanha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Louis-Michel_van_Loo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Louis-Michel_van_Loo
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(São Luis IX) como Louis-Michel van Loo, segundo 

alguns poderes psíquicos que já possuíamos, embora 

os Benfeitores apenas tenham dito sobre isto de uma 

maneira muito breve, sem maiores detalhes, mas 

agora creio que devamos fazer um novo Estudo, 

agora com bases em elementos-chaves... 

______________                                                
Obras do artista (3 obras cadastradas) 

 

Loo, Louis Michel van (1743) 

A família de Felipe V - La familia de Felipe V - The Family of Felipe V 

Fonte da imagem: Warburg - Banco Comparativo de Imagens: Artistas (chaa-unicamp.com.br) 

______________ 

Os fatos da Matemática Divina que estão                  

sendo racionalmente apresentados                                        

pela Decodificação Espírita!! 

http://warburg.chaa-unicamp.com.br/artistas/view/400
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______________ 

   Peguemos os dados do nascimento e da morte 

de Louis-Michel van Loo, e façamos uma rápida 

conexão com a atual vida de Vivaldo P. S. Filho, e 

vejamos no que vai dar: 

(Toulon, 2 de março de 1707 — Paris, 20 

de março de 1771)... segundo acessado da fonte 

Wikipédia, em 22/01/2021. 

- Ano do Nascimento de L.-Michel: 1707. 

   Vejamos dessa maneira:  

- 100x o # 10: O exato dia (10) do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 
 

- 100x o # 7: O exato mês (7) do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

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

S. Filho (São Luis IX). 

______________ 

- Ano da Morte de L.-Michel: 1771. 

   Vejamos dessa maneira:  

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

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

- 7 (do # 17, convertido!): O exato mês (7) do 

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

_________________      

Parece-nos que os Sinais De Deus foram postos de 

maneira que, hoje, não pairassem dúvida quanto a 

sua futura VOLTA como Vivaldo P. S. Filho!! 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Toulon
https://pt.wikipedia.org/wiki/2_de_mar%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/1707
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
https://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_mar%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_mar%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/1771
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_________________ 

 

_________________      

“Tudo se liga na obra                             

da criação.”                                          

– Allan Kardec                                                           

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

ao estudo dos fluidos espirituais, 1ª. edição, FEB, 2004). 

_________________    
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   Poderá parecer que tenha sido pouco, visto que 

outras pessoas nasceram e morreram neste dia & 

mês, porém o que chama a atenção é o quadro de 

Vidas Sucessivas que está ligando uma personalidade 

a outra, que foi Revelado por meio de seguras 

observações psíquicas e que certamente haverão de 

serem confirmadas por meio de elementos-chaves: 

Numéricos, Literários & Editoriais, por exemplo, 

para que a coisa fique ainda mais impressionante... 

(Toulon, 2 de março de 1707 — Paris, 20 

de março de 1771)... segundo acessado da fonte 

Wikipédia, em 22/01/2021. 

__________________ 

   Busquemos por mais algumas evidências, somente 

que levando em consideração o dia & mês de seu 

nascimento e morte, visto que antes pegamos os 

anos, respectivamente: 

- Nascimento de L.-Michel: 2/03.  

- Morte de L.-Michel: 20/03  

   Vejamos a seguir:  

- 2 + 3 + 20 + 3 = 28..., quando teremos (2 + 8) = 

10. 

   Pois bem, será que vocês notaram que tivemos no 

começo, aparentemente isolado, o elemento-chave, 

ou básico: 7...?  

   O que temos então? 

- O exato dia (10), de mais acima, e o exato mês 

(7), finalizando o esquema, do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Toulon
https://pt.wikipedia.org/wiki/2_de_mar%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/1707
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
https://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_mar%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_mar%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/1771
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_______________________ 

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

septenária é por causa da perfeição que se celebra nos 

dons do Espírito Santo. Descansará - diz o santo 

profeta Isaías - sobre ele, o Espírito Santo (Is 11,23) 

com seus 7 dons. Já a lei tem 10 mandamentos (...). Se 

ao 10 ajuntarmos o 7, temos 17. E este é o número em 

que está toda a multidão dos bem-aventurados.” 

       

– Santo Agostinho                                                      
(Sermão 250, em Agostinho, Sermões para Páscoa, trad. de 

Antonio Fazendo, Lisboa, Verbo,1974).                                                       

_______________________ 



                    Livro # 135: “A GRANDE LEI DA REENCARNAÇÃO” – André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 78 

Ed. e-book: 
    2021 

 

   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 nosso).                     
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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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Uma certeza já podemos ter, a de que uma 

reencarnação PASSADA está, pelo menos, 

MATEMATICAMENTE associada à outra FUTURA!   

 __________________ 

(Toulon, 2 de março de 1707 — Paris, 20 

de março de 1771)... segundo acessado da fonte 

Wikipédia, em 22/01/2021. 

__________________ 

   Dessa vez, procurando encerrar o nosso Estudo 

com a certeza de que procuramos fazer o melhor em 

Nome de Jesus, vejamos o que haveremos de ter 

quando somamos todos os elementos(#)-chaves 

que dizem respeito à vida & morte de Louis-Michel 

van Loo, quanto a atual personalidade de Vivaldo 

P. S. Filho (São Luis IX): 

- 2 + 3 + 1707 + 20 + 3 + 1771 + 10 + 7 + 1964 

(nascimento de Vivaldo!) = 5,487. 

     Números estes, que podemos deduzir assim: 

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

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

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

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

__________________ 

- 5 + 4 + 8 = 17. 

- Temos o # 7, o exato elemento que parece insistir 

em ficar sozinho, mas claro que não abandonado pela 

!! 

OS CÓDIGOS DE DEUS PELA OBRA DO ESPIRITISMO! 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Toulon
https://pt.wikipedia.org/wiki/2_de_mar%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/1707
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
https://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_mar%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_mar%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/1771
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______________ 

 

______________ 

Aguardem para breve: 2 VOLUMES INÉDITOS, 

pela lavra mediúnica de Vivaldo P. S. Filho!! 

    

Se Jesus assim permitir voltaremos com novas Decodificações!! 

______________ 
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   Estamos nos servindo de alguns fatos históricos 

que haverão de serem auxiliados por elementos de 

natureza literária & editorial, quando for o caso, para 

que este breve Esquema das Vidas Sucessivas de São 

Luis IX possa continuar a sua caminhada de oferecer 

ao Plano Material as chaves para o conhecimento de, 

pelo menos, uma parte dos Segredos da Criação 

no que diz respeito a Decodificação Espírita... 
    

   De qualquer maneira, o que acabamos de ver foi 

algo que nos maravilha pelo inusitado, com mais 

alguns sugestivos resultados repetitivos que, pelo 

menos, nos dão a certeza de que existe sim algo de 

muito importante por detrás de todos estes fatos, e 

como se costuma dizer por aí: 
 

CONTRA DADOS NÃO HÁ ARGUMENTOS!! 
_______________ 

 
Loo, Louis Michel van (1766)... Retrato do Marquês de Pombal.  
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______________ 

“Se a maioria destes irmãos, primeiramente, tem 

aguardando a manifestação das mentalidades mais 

sábias e cultas da Doutrina, a favor ou contra, 

deixando a parte que lhe cabe realizar a cargo da 

universalidade dos outros, para conceber-nos algum 

tipo de confiança, sem problema, entretanto, antes 

de tudo, devemos observar que esta que estamos 

apresentando, desde junho do ano de 2015, trata-

se da UNIVERSALIDADE DE DEUS, que tem 

operado de maneira oculta sobre as cabeças 

humanas por meio da Obra do Espiritismo quanto 

da Bíblia Sagrada (O Antigo e O Novo 

Testamentos), como temos testemunhado por meio 

de uma infinidade de resultados repetitivos, 

embora a simplicidade da nossa própria capacidade 

psíquica e moral, a de Vivaldo e a dos seus Guias e 

demais Amigos Espirituais, assegurando a                     

questão científica do caso.”  

                                                      
______________ 
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Vivaldo P. S. Filho: Os fatos da Matemática de 

Deus asseguram: A Reencarnação de São Luis IX.   
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_____________ 

   “Afora tu mesmo, ninguém te decide                 

o destino”.                                                                                    
– André Luiz (por Chico Xavier)                                              

Copyright 1999-2003: Instituto André Luiz. 

_____________ 

   Não há como expressar em palavras a emoção que 

sinto ao entregar mais um Estudo, que tem merecido 

de nossa parte uma destemida vontade de trazer, 

pela bondade dos Amigos & Benfeitores da Vida 

Maior, tudo o que for possível de informações que 

possa, ainda mais, fortalecer a ideia da Grande Lei 

da Reencarnação, mesmo que tenhamos de tocar e 

voltar tocar em fatos transcendentais que digam 

respeito a minha própria Evolução como um Espírito, 

humildemente, devotado à Verdade, já que, a bem 

da verdade, sempre haverá uma ou outra criatura 

mais desavisada, que, por motivos variados, tentará 

nos lançar a pecha de vaidoso, por exemplo (risos), 

esquecendo-se: que se necessitamos do Espiritismo 

em nossa vida, é bem certo que a Doutrina também 

necessita do esforço individual de cada um de nós 

para que os seus Postulados possam avançar pelo 

mundo, pelo desprendimento e pela força da nossa 

colaboração; não é mesmo?!... 

Vivaldo P. S. Filho                                
 

Sob a Inspiração de André Luiz  

Vivaldo P. S. Filho (médium)                          

(Salvador/BA, janeiro de 2021) 
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   Nota do médium: Estas minhas Apresentações, 

embora assinadas por mim, não seriam tão atraentes 

como vemos se não fosse pela participação intuitiva dos 

Benfeitores Espirituais que me sugerem uma ou outra 

coisa, que acaba enriquecendo o Estudo que estamos 

apenas no comecinho, deixando na gente um sabor de 

quero mais, seja pela Ciência, pela Filosofia ou pela 

Religião Espírita. 

   Evidentemente, que a 

, por esta específica 

obra, nesta 1ª. Edição do ano de 1988, e dentro deste 

específico episódio, não para por aí, ala haverá de 

necessitar de um desenvolvimento, de uma ampliação, 

entretanto, aqui, demos alguns elementos a mais de 

comprovação do que temos tratado a respeito da atual 

VOLTA de São Luis IX. 

   Bom Estudo a todos. 
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Vivaldo P. S. Filho (Salvador, Bahia, 10 de julho de 1964 — é um médium 
espírita com 23 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  

 

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

Ainda as palavras                      

que comovem 
_________________ 

_________________

 

POSFÁCIO – Pelo Dr. Elias Barbosa 
(Extrato do Livro # 1: "MEDIUNIDADE EM DOIS 

MUNDOS - Relatos de um Médium Espírita",                                

obra com 166 pág.) 
 

   Juntamente com a Revisão Doutrinária, o Dr. Elias 

Barbosa nos enviou em 03.02.2011 uma singela 

carta eletrônica, que, por motivos mais emocionais 

que exclusivamente doutrinários, resolvemos 

publicá-la em forma de POSFÁCIO, no intuito de 

levar ao leitor amigo o grande exemplo de abnegação 

e desprendimento desse querido tarefeiro espírita 

que, em muito, nos confortou em nossos 

modestíssimos apontamentos, na paz de Jesus 

Cristo: 
 

"Prezado amigo Vivaldo, 
 

Jesus sempre conosco! 
 

Debaixo de muita ansiedade, devido ao 

agravamento de minha arritmia cardíaca, das mais 

graves, que agora passou a se transformar em 
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fibrilação atrial, exigindo-me regime alimentar e 

repouso forçado, em uso de anticoagulantes e 

outros fármacos que provocam efeitos colaterais 

desagradáveis, não pude fazer uma revisão das que 

sempre me empenhei, com rigor extremo. 

Entretanto, eis o que pude fazer. Rogo-lhe 

desculpas por ter deixado passar muita coisa, 

principalmente relacionada com as palavras na nova 

ortografia. 
 

Seu livro tenho certeza, “será lido por muitos 

leitores” que estão trabalhando nas Universidades. 

Dentre muitas delas como, por exemplo, a USP; 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. 
 

 
 

Chico Xavier sendo examinado pelo seu                                     

querido amigo Elias Barbosa. 
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Que o Divino MESTRE, nosso Allan Kardec e o 

querido Chico Xavier, sempre trabalhando ao lado 

de todos aqueles bem intencionados dos que 

precisam passar, ainda, por provações amargas, 

nos abençoem hoje e sempre. 
 

Seu servidor e apagado seareiro no campo dificílimo 

da tradução e da revisão de livros, aqui sempre às 

ordens apesar de sua grande incompetência. 
 

 
 

Elias Barbosa". 
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   Nota do médium (Em 09/10/2013): Este comentário, 

trata-se de pequeno documento (e-mail), que nos fora 

enviado pelo Dr. Elias Barbosa, eminente médico 

psiquiatra, que foi professor de medicina, jornalista, 

pesquisador, escritor e poeta. Dr. Elias Barbosa, que, 

dentre as suas imensas realizações no campo doutrinário 

do Espiritismo, fora, também, por mais de cinquenta 

anos, amigo do querido médium mineiro Francisco 

Cândido Xavier. 
 

*** Vale ressaltar, que as palavras encorajadoras do 

querido confrade, hoje desencarnado e vivendo na Vida 
Mais Alta, em serviço ativo em nome do Cristo, tem data 

de 03 de fevereiro de 2011, ou seja, pouco tempo antes 

de sua desencarnação. 
 

*** Os grifos na mensagem de Dr. Elias são nosso. 

__________________ 
 

* Quando vocês forem ver os nossos Livros (virtuais), 

de preferência acessem o nosso 'Site Espírita' por meio 

de um notebook, um PC ou tablet, visto que ele é menos 

compatível por celular, certo?!... 

__________________ 
 

   Os nossos Livros de # 1 & 2, estão disponíveis em 

nosso ‘Site Espírita’ em forma de livros digitais (e-

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

 

_______ Em tempo _______ 

   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 

http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus?fbclid=IwAR2OlVqT-ZY7HqYYyyW0GMAdRxawRM85c0qWv5jEO4tyMoznf-VuoG79efM
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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 
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lembrança do que, certa vez, o grande Emmanuel disse 

(O Consolador, Chico Xavier, Editora FEB): “O homem 

precisa mais de luz do que de pão.” 

   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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   Olá, meus amados e amadas da Terra, como tem 

passado, cada um de vocês, durante este período 

horrendo de Covid-19?!... 

    Eu, sinceramente, espero que estejam passando 

bem, procurando ajudar aos outros para que Deus 

venha, também, a lhes favorecer com algum socorro 

moral e material, já que a ideia do Mais Alto é a de 

nos incentivar ao Serviço Humanitário, e a melhoria 

de nós mesmos pela Reforma Espiritual que todos 

nós sempre estamos necessitando, uns mais e outros 

menos, nos aliviando as dificuldades, que muitas 

vezes são de partir o coração de qualquer Ser de Luz, 

mas que, se bem aceitas pelo nosso coração, nos 

libertarão de toda a dor e de toda a angustia. 

   Este Livro, de # 135, o quanto possível, tem a 

intenção de lhes demonstrar a realidade da Lei da  

Reencarnação, tão necessária para que avancemos 

rumo ao Infinito, segundo tenhamos praticado, com 

devoção, a benção da Caridade!... 

   Veneranda                                     
Vivaldo P. S. Filho (médium)                       

(Salvador/BA, 25 de janeiro de 2021)  
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   Nota do médium: Esta querida Benfeitora Espiritual, 

que ao lado de Chico Xavier, e dentre outros, dirige as 

minhas faculdades mediúnicas, e cada vez que ela se 

manifesta a minha mediunidade me deixa com o coração 

saltando de alegria, por verificar que ela continua me 

seguindo os passos, procurando me ajudar e de todas as 

maneiras me encaminhar pelos caminhos seguros do O 

Evangelho Segundo o Espiritismo. 

   Que Oxalá lhe abençoe.  
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PRIMEIRA PARTE 

André Luiz Entrevista 

__________ 
 

   

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), 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 projeto em andamento 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 (e-

book) 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/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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Um diálogo amigo entre os Espíritos de 

André Luiz e o do seu convidado               

de luz: Hernani G. Andrade                                      

(Espírita & parapsicólogo) 
   

 

_____________                                                    

Entrevista concedida pelo querido Benfeitor, no                   

dia 23 de janeiro de 2021, ao Espírito André Luiz,                

no Lar do médium Vivaldo P. S. Filho. 

_____________ 
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1) Querido Dr. Hernani! Pode crer, meu irmão, 

que a nossa alegria é muito grande, por poder 

lhe ouvir e sentir as reflexões, certamente que 

dando condições ao nosso leitor e leitora de, 

também, poder se instruir pelo que tens 

aprendido Deste Outro Lado da Vida, que, 

como já sabemos, tem uma infinidade de 

ocorrências que haverão de nos entreter a 

mente e o coração por toda a Imortalidade, 

não é verdade? 
 

Então, por favor, aceite as minhas boas-

vindas, e fique à vontade para nos declinar 

qualquer assunto que lhe pareça o mais atual 

possível, certo? 

 

R – Meu bom André! Tenha a certeza de que 

a alegria é muito mais minha do que a de 

qualquer outra criatura, que, por bondade, irá 

participar deste diálogo entre velhos amigos 

de luta planetária, aliás, de nossa parte, o 

quanto possível, devemos estar procurando 

recordar ao leitor e leitora que, mesmo na 

condição de Espíritos desencarnados, todos 

estamos mais ou menos em lutas terrena, até 

porque, na Vida Espiritual, continuamos a lidar 

com as nossas próprias necessidades de 

elevação moral, cada um dando do que possui, 

ou até dando do que não tem, no dizer de 

Chico Xavier (risos), que devemos ter como 

um incomparável sábio, cheio de amor e 
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atenção pelos que, assim como nós outros, lhe 

buscam na certeza de receber algum consolo 

ou alguma palavra que nos anime a alma, 

geralmente carregada de conflitos de toda a 

natureza, com a certeza de que somente pelo 

amor e pela instrução, diga-se de passagem, 

muito mais pelo amor do que pela instrução, é 

que haveremos de alcançar alguma lucidez 

depois da desencarnação...  

  

O Dr. Hernani e uma de suas grandes obras. 

E já que tocamos neste assunto, o da nossa 

desencarnação, por uma questão de lógica e 

de consciência não devemos deixar de alertar 

ou de informar às amigas e aos amigos da 

existência planetária (5ª. Esfera) que, Deste 

Lado, também nos defrontaremos com ela, 

com a morte do corpo material, com a perda 
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do nosso perispírito, se assim preferimos nos 

expressar (risos), por assim dizer, até porque 

não existe meios de o Espírito, onde quer que 

ele se encontre, poder viver sem o concurso 

de um corpo material, mais ou menos 

espiritual, ou mais ou menos material, o que 

seria a mesma coisa, evidentemente que, cada 

um de nós, enquanto seres imortais, vivendo, 

e agindo, materialmente falando, já que 

estamos tratando do perispírito, segundo as 

condições atômicas da Dimensão ou do Mundo 

que estejamos transitando no momento... 

 

2) Claro, querido irmão, que uma vez a gente 

tratando da Desencarnação, algo que faz 

tremer a maioria de nós quando estamos 

vivendo em solo terreno (risos), seja de que 

maneira ela se processe, cada uma segundo a 

psicologia de cada Espírito, mais ou menos 

evoluído em moral, somos levados a tratar 

também, mesmo que em linhas gerais, da 

REENCARNAÇÃO, que tem sido um tema tão 

discutido entre os espíritas, mas muito pouco 

compreendido pela maioria, que ainda insiste 

em se manterem com um pensamento algo 

cristalizado no século 19 e início do século 20, 

no que diz respeito ao que Allan Kardec já nos 

lecionou, lamentavelmente, se esquecendo ou 

desconsiderando que a Ciência Humana, 

mesmo que com todas suas limitações em 
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relação a CIÊNCIA DOS IMORTAIS, tem nos 

trazido informações que o Codificador tão 

somente nos deu em princípios, ou em linhas 

gerais, por isso, peço a gentileza de que nos 

dê uma luz a mais sobre este tema tão cheio 

de atrativos, pode ser? 
 

R – Com toda a certeza de meu coração, caro 

André, embora devo destacar, aqui, e sempre, 

a grande falta de trato que trago em minha 

mente para lidar com coisas que nos merecem 

enorme percentual de cultura e saber, coisas 

que eu estou longe, muito distante mesmo de 

possuir da maneira que eu gostaria para poder 

lhes dar esta Luz Maior que me pede agora, 

entretanto, eu farei o que puder para lhes 

produzir as belas imagens, mesmo que muito 

limitadas, que estamos acostumados a criar 

e/ou perceber a partir do que objetivamente 

vamos observando deste Outro Lado ou do 

que, a partir de nós mesmos, temos podido 

criar... 
 

Pois bem, ainda hoje vimos como o nosso 

querido Vivaldo se ressentiu, quando ficou 

profundamente tocado, no amago do seu ser,  

ao saber da desencarnação de um parente 

muito próximo de uma companheira sua de 

Doutrina e que atualmente reside em Minas 

Gerais (a senhora M.R.); parecia até que ele 

já conhecia de muito tempo o irmão que havia 
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partido para Este Outro Mundo, enfim, Vivaldo 

ficou tão emocionado como se ele realmente 

tivesse ‘perdido’ para o País das Sombras um 

ente também muito próximo a ele... 

   

O Dr. Hernani e uma de suas grandes obras. 

Uma vez ele tendo sido alertado (zap) pela 

irmã (M.R.) que o seu querido parente havia 

desencarnado, imediatamente, tratou de lhe 

enviar uma mensagem que, para instrução de 

todos, vamos apresentar a seguir: 

_____________ 

Primeiramente, peço a Jesus que encha o seu 

coração, de sua mãe, e demais familiares, de muita 

luz, a luz da paz e da ALEGRIA, sim, minha cara 

M.R...., muita alegria, pois, embora a 'morte 

material', para a maioria de nós, seja sempre um 

motivo de lamentação ou de desesperança, pela 
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perda de um ente querido, não há como 

desconsiderar da Mensagem Gloriosa de Jesus 

Cristo, que nos diz: "MEU REINO NÃO É DESTE 

MUNDO."...  

Por isso, (M.R.) querida, chore pelas lagrimas da 

saudade, mas jamais pela perda de fé e esperança 

de um REENCONTRO entre almas que se estimam 

e se amam de verdade...  

Confiemos que ele está agora 'em boas mãos', nas 

mãos dos Espíritos Amigos que, como ninguém, 

sabem nos socorrer quando mais precisamos!!! 

 Conforte-se no que Chico Xavier sempre nos 

lecionou, que 'A VIDA CONTINUA...', não é 

mesmo, minha linda!! 

Vivaldo P. S. Filho                                            
(Salvador/BA, 23 de janeiro de 2021) 

_____________ 

 

Mas, como eu ia dizendo, por maior que seja a 

nossa saudade em relação ao ente amado ou 

querido que partiu para a Vida Espiritual, 

tenha sido de maneira prematura ou não, em 

primeiríssimo lugar devemos devotar a nossa 

total confiança em Deus, reconhecendo nEle a 

capacidade maior de saber o melhor momento 

para nos demandarmos para Outros Planos da 

Imortalidade, e logo a seguir ter em mente 

que uma vida tão limitada quanto a que 

vivemos na Terra Material não pode ser o 

limite de nossa felicidade, então, com isso em 
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mente, devemos acreditar de todo o coração 

que NADA SE PERDE diante do Universo, a 

não ser as nossas más ações, que mais cedo 

ou mais tarde vão nos deixando e se perdendo 

na memória do Espaço...  
 

Quanto ao fato em si, algumas horas depois 

disso, tratamos de lhe passar algumas 

imagens do Astral de quando o recém liberto 

da matéria foi absorvido pelos seus próprios 

pensamentos, e num misto de ação e reação 

ele foi sendo modulado por forças magnéticas 

que passaram a se imiscuir em todas as suas 

células e órgãos do corpo espiritual, passando 

a lhe proporcionar uma regressão geral da sua 

condição fisiológica, ou seja, ele naturalmente 

começou a se converter ou transfigurar num 

jovem, numa criança, num bebê, e agora ele 

se encontra na condição de embrião, agora 

perfeitamente aconchegado a um confortável 

aparelho plástico-elétrico com a capacidade de 

lhe proporcionar o mesmo ambiente de um 

doce útero maternal!...   
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Segundo o seu merecimento, e a intercessão 

de seus dedicados Benfeitores da Vida Maior, 

que literalmente lhe veem como uma criança, 

esta sua última desencarnação planetária 

está sendo (mecanicamente) convertida em 

uma REENCARNAÇÃO ESPIRITUAL, que 

haverá de lhe proporcionar um Renascimento 

na Nova Morada, sem qualquer choque na sua 

condição de Homem de Bem, quando, 

inclusive, não podemos desconsiderar, que, 

memo as pessoas de alto valor moral, depois 

da morte, poderão se chocar com as imagens 

que, por falta de Cultura do Além, poderão 

lhes perturbar as emoções, aliás, dentro desse 

acerto de Proteção & Amparo, um novo Lar 

também já está em fase final de arranjo para 

que ele possa viver uma nova experiência 

humana, mesmo que já transitando em uma 

Outra Equação de Tempo e Espaço. 
 

O que fica disso tudo? 
 

Que, segundo você mesmo, pelo Chico: ‘A 

Vida Continua...’, embora, cada um de nós, 

recebendo na Nova Morada de acordo o nosso 

merecimento. 

_____________ 

André Luiz (Espírito)                                              

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                       

(Salvador/BA, 23 de janeiro de 2021) 
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   Nota do médium: Posso garantir a cada leitor e 

leitora, que antes de eu iniciar a psicografia desta bela 

Entrevista ao Espírito André Luiz, pelo Dr. Hernani, 

eu sequer imaginava o que ele iria realmente traçar para 

a gente, assim, posso assegurar, que eu me encontrava 

tão ansioso, creio, como cada um de vocês... 

 

   Eu posso ser até suspeito para dizer isso, pelo fato de 

ter sido o médium da Entrevista, mas a felicidade foi 

grande, especialmente por saber que este irmão recém 

liberto está sendo alvo de tanto carinho e zelo por parte 

do Mundo Maior, que embora ele não tenha ido para uma 

Região Espacial Superior, propriamente dita, da 9ª. 

Esfera ou Além desta Dimensão Superior, foi ou está 

sendo acolhido num Mundo Mais Elevado do que a nossa 

existência terrena, por isso, em termos de tecnologia e 

de algum avanço espiritual, ele está bem acolhido e 

haverá de levar uma nova existência sem os grandes 

horrores que vamos encontrando e vivendo por aqui, na 

nossa acanhada Terra Material, o que já é uma enorme 

felicidade para qualquer Espírito. 
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   Vocês não acham? – Risos. 
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FIM DA PRIMEIRA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelo Espírito André Luiz                                                     

Com  
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SEGUNDA PARTE 

As Mensagens dos 

 
__________ 

 

   

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), 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 projeto em andamento 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 (e-

book) 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/FEB). 

   

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

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

pelo Espírito Santa Brígida da Suécia. 
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Elvis Aaron Presley (Tupelo, 8 de janeiro de 1935 — Memphis, 16 de 

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

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

forma extravagante, mas ousada como dançava e se mexia,                                 

adquirida na década de 50.  

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

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tupelo_(Mississippi)
https://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1935
https://pt.wikipedia.org/wiki/Memphis_(Tennessee)
https://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1977
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ator
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apelidos_honor%C3%A1rios_na_m%C3%BAsica_popular
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alcunha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley
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Capítulo # 1: Elvis Presley  

Como Podemos Prever a 

(nossa) Vida Espiritual? 
 

 

 

   Não vou negar, que para aquelas e aqueles de nós 

que dão mais importância aos tesouros mentirosos 

da Vida Material do que aos encantamentos de uma 

existência voltada para o bem maior, ao sentimento 

elevado, ao cuidado com a Natureza e aos animais, 

de uma maneira geral, a sensação da MORTE, ou a 

aproximação dela, deve ser um martírio só (risos), 

porém, para os que vivem pelo fruto de seu trabalho 

honesto e do carinho e devoção que dedicam aos que 

carecem da nossa ajuda e do nosso afeto, sem 

dúvida, a sensação da MORTE, por mais distante que 
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ela possa estar, tem o gosto da ventura dos heróis e 

dos santos, que sabem, como nenhum outro, o que 

significa estar com a consciência tranquila diante do 

grande patrimônio da reencarnação, que, a 

despeito do que imagina os orgulhosos e os egoístas, 

de uma maneira geral, nos foi permitida pelo Mais 

Alto para que pudéssemos fazer alguma coisa 

diferente daquelas que temos feito em vidas 

passadas, para que o nosso Espírito, depois da morte 

carnal, finalmente, pudesse desfrutar da (real) 

felicidade dos heróis e dos santos, que, em vida, 

puseram todas as suas forças na morte, sim, porque 

eles sabiam muito bem que, para além do portal da 

desencarnação, haveriam de somente encontrar 

Vida, numa constante de belezas e encantamentos 

espirituais, somente desfrutáveis por mulheres e por 

homens (verdadeiramente!!) desprendidos, que 

buscaram a felicidade e a alegria no prazer de servir, 

sem esperar retribuição de qualquer espécie, a não 

ser, é claro, aquela que diz respeito ao Amor de Deus, 

que nos dá tudo de bom sem merecermos!... 

   Não, não estou me enganando em relação a Lei de 

Justiça Divina, pois se formos realmente avaliar as 

nossas condutas de cada dia, vamos verificar que 

temos tantas dividas para ela que não será possível 

continuar crendo que temos algum mérito diante da 

Bondade do Senhor!... 

Elvis Presley                                    

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 23 de janeiro de 2021) 
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   Nota do médium: Este querido Amigo Espiritual tem 

nos oferecido grandes Mensagens de seu Coração, que, 

como sabemos, sempre foi muito companheiro e amigo 

de todos, especialmente no trato com aquelas pessoas 

mais necessitadas de ajuda material, uma informação 

que não é novidade entre os seus fãs e admiradores da 

Terra, mas que se encontra um pouco distante do 

conhecimento das demais pessoas, de uma maneira 

geral, e posso contar um exemplo muito curioso: Por 

volta do ano de 2012, quando eu comecei a procurar me 

manter em contato com algumas Editoras espíritas para 

que, se fosse possível, alguma pudesse vir a publicar 

algum dos meus Livros ainda em fase de produção 

mediúnica, a não ser o de # 1, que já estava pronto...  

   Pois bem, quando conversava com uma determinada 

confreira, de uma determinada Editora de nossa causa, 

ouvi dela algumas palavras que me chocaram o coração, 

já que ela insistia em afirmar, claro que sem conhecer a 

fundo o assunto, que Elvis Presley havia desencarnado 

por conta de drogas ilícitas, segundo ela, que ele seria 

um viciado...  
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   Quando pude lhe dizer que Elvis, a despeito de seus 

inúmeros problemas pessoais, fora essa questão de 

drogas, pois não bebia, não fumava e nem havia morrido 

por conta de overdose qualquer, nada disso, tinha um 

enorme coração, quando até hoje é muito reconhecido 

no seu país e no mundo como uma das pessoas mais 

generosas que a humanidade já conheceu. 

   Aqui, mais uma vez, volto a agradecer a este querido 

Benfeitor Espiritual, pela sua disposição em continuar 

nos ofertando suas cartas cheias de amor e muita 

consideração a todos nós. 

      ____________ 

   Que Oxalá o abençoe, querido Elvis. 
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Mary Isobel Catherine Bernadette O'BrienOBE (Londres, 16 de 

abril de 1939 – Henley-on-Thames, 2 de março de 1999), conhecida 
profissionalmente como Dusty Springfield, foi uma cantora e produtora 

musical britânica de música pop e música soul.  

Dusty Springfield foi eleita pela revista Rolling Stone uma das melhores vozes 
de todos os tempos, estando na 35ª posição dos melhores cantores. 

Dusty Springfield – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org) 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_do_Imp%C3%A9rio_Brit%C3%A2nico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Londres
https://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/1939
https://pt.wikipedia.org/wiki/Henley-on-Thames
https://pt.wikipedia.org/wiki/2_de_mar%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/1999
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nome_art%C3%ADstico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nome_art%C3%ADstico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_pop
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_soul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rolling_Stone
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dusty_Springfield
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Capítulo # 2: Dusty Springfield 

Pela Graça e pela Beleza 

do Amor do Cristo! 
 

 

7 

   Olá pessoal! Posso garantir a cada um de vocês, 

que quando estamos próximos de entrar em transe, 

num transe lúcido, ou o quanto possível lucido, 

passamos a ficar em euforia íntima, fazendo com que 

o nosso próprio coração palpite de maneira mais ou 

menos acelerada, não somente por conta da 

diferença vibracional existente entre uma e outra 

Dimensão, que por si só já poderá nos causar certa 

apreensão e desconforto ou harmonia e pacificação, 

coisas que irão depender da condição moral daqueles 

e daquelas que, no Plano Material, haverão de nos 



                    Livro # 135: “A GRANDE LEI DA REENCARNAÇÃO” – André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 121 

Ed. e-book: 
    2021 

recepcionar a personalidade do Astral, mas porque, 

muitas vezes, particularmente nos encontramos em 

vias de compartilhar experiências líricas-psíquicas a 

partir do que se encontra na intimidade dos que, por 

generosidade, nos permite participar deste Encontro 

Entre os Dois Mundos; então, aqui não está sendo 

diferente disso, visto que somente pela aproximação 

da alma fraternal de São Luis, vamos começando a 

lhe perceber da mesma maneira como Allan Kardec 

lhe via, ou lhe pressentia a natureza, como a de um 

valoroso combatente do Bem Maior, cheio de graça e 

belezas espirituais, transferindo-nos o que de melhor 

ele possui em seu Espírito, e transformando a nossa 

pretensa condição de Mentor na de pupilo, daquele 

tipo de discípulo muito bisonho, e, até aqui, incapaz 

de poder lhe retribuir a alegria imensa de passar para 

as demais criaturas, nossas irmãs e irmãos em Cristo 

Jesus, a grande verdade que não pode ser calada tão 

somente pelo egoísmo da maioria de nós mesmos, 

que, sistematicamente, vão insistindo em se manter 

numa rota que, certamente, não garantirá a nenhum 

de nós chegarmos até o Seio de Deus: ‘FORA DA 

CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO’  

   Certamente, que alguns espíritas irão crer que 

estamos demasiadamente apalpando o ego do nosso 

Vivaldo, esquecendo-se de que o Cristo nos pede que 

nos amemos uns aos outros, e não desgraçadamente 

nos aviltemos uns aos outros!...  

Dusty                                           
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 24 de janeiro de 2021) 
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   Nota do médium: Poxa, esta querida Benfeitora, tão 

formosa fisicamente quanto moralmente, me deixou sem 

chão (risos), mas quase em lagrimas, ou lacrimejando 

mesmo, visto que a sua Carta Espiritual traz em si um 

sopro do Próprio Amor de Jesus, deixando-nos claro do 

quanto cada um de nós, na condição de médiuns mais 

ou menos ostensivos, ou não, embora devamos ter em 

mente que todos nós, na humanidade, somos mais ou 

menos médiuns, como nos esclarece o Espiritismo, 

precisamos estar com a mente e o coração limpos de 

toda a maldade humana, ou pelo menos nos esforçando, 

com sinceridade, para nos desvencilharmos de toda a 

maldade humana, diante do Encontro que mantemos de 

maneira ininterrupta com os Seres do Além, para que a 

sua chegada, quanto a sua partida de nossa presença, 

possa ser lembrada por eles, quanto por nós mesmos, 

como um doce ‘aconchego’ entre criaturas do bem. 
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____________ 

   Que Jesus a abençoe e a ilumine, querida Dusty, por 

tudo o que tem nos dado de amor e instrução, mesmo 

quando não lhe percebemos visualmente a presença 

invisível, mas, com certeza, pelo aroma de um agradável 

perfume que não sabemos ao certo de onde vem. 

   Deus Conosco. 
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Maysa Figueira Monjardim, mais conhecida como Maysa Matarazzo ou 

simplesmente Maysa (Rio de Janeiro, 6 de junho de 1936 — Niterói, 22 de 
janeiro de 1977), foi 

uma cantora,  compositora, instrumentista e atriz brasileira. 
 

Maysa – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org)  
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https://pt.wikipedia.org/wiki/22_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1977
https://pt.wikipedia.org/wiki/Canto_(m%C3%BAsica)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Compositor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instrumento_musical
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ator
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Capítulo # 3: Maysa 

O Nosso Destino é                   

Ser Feliz!  
 

 
 

   As pessoas, de uma maneira geral, tem procurado 

se satisfazerem quase que exclusivamente com as 

coisas que estão mais ligadas ao Plano Material, e pra 

contrariar um pouco a ideia de que os espíritas, estes 

em particular, a rigor, estariam mais espiritualizados 

do que os demais, pelo fato de estarem estudando e 

‘discutindo’ as ideias e os ensinamentos que Allan 

Kardec legou ao mundo das forças materiais, posso 

dizer que não é bem assim que as coisas estão, aqui 

e ali, acontecendo, sim, e falo isso com lágrimas nos 

olhos, visto que os espíritas, até mesmo os espíritas, 

mais ou menos como tem largamente ocorrido com 

os adeptos de outras crenças não tão associadas ao 
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, ou à sua Realidade após a 

decomposição da sua indumentária carnal, perecem 

estarem se embebedando pelo licor amargo das 

loucas pretensões humanas, pasmem, deixando de 

lado aquela vivencia mais cristã, ou mais espírita, 

com a louca intenção de tão somente, ou quase isso, 

se curvarem aos convites de Mamon!... 

   Então, minhas amigas e meus amigos da existência 

terrena, o que estaria acontecendo com cada um de 

vocês, embora nos doa mais verificar isso entre os 

adeptos da crença espírita, não por serem eles ou 

elas os melhores religiosos em relação aos demais e 

às demais que, de alguma forma, também creem em 

Deus, pelo menos isso, cada um ou uma crendo 

segundo o seu pendor e gosto religioso, ou cultural, 

mas porque o Espiritismo, cremos, seria algo como 

uma luz bendita ao final da nossa jornada, que se 

bem compreendido e bem vivenciado até o desfecho 

na cova, haverá de nos retirar das sombras de nós 

mesmos para a alegria de uma , 

muito diferente daquela tremenda obscuridade que 

temos acolhido ao próprio ser por séculos e milênios 

de reencarnações humanas, conferindo-nos bençãos 

divinas, entretanto, como eu ia dizendo, não dá 

mesmo para compreender o que tem se passado com 

a maioria de nós, quase que completamente perdidos 

num transe chamado: Dinheiro! 

   Sejamos ricos de bençãos. 

Maysa                                            
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 24 de janeiro de 2021) 
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   Nota do médium: Como se costuma dizer por aí, com 

uma pouca consciência que possuímos da nossa 

Realidade Transcendental, geralmente, estamos mais 

interessados em nos ver bonitos por fora, passando às 

demais pessoas uma imagem enganosa do que vai por 

dentro de cada um de nós, acreditando-nos quites para 

com os indivíduos e para com a sociedade, como um 

todos, somente por estarmos lhes proporcionado o 

prazer de uma alegria que, mais cedo ou mais tarde, irá 

se desfazer, assim como as nossas próprias ilusões em 

relação a nós mesmos, e em relação a Deus, que, acima 

de tudo, espera que façamos a Sua Santa Vontade, não 

somente nos amando, mas amando o nosso próximo 

com devotamento e paixão, sim, não esquecendo-nos de 

que Ele vem ou virá sempre em primeiro lugar!... 

 

   Aqui, a querida e doce Maysa, nos dá no que meditar, 

visto que estamos atravessando uma das maiores e mais 

angustiantes aflições que a Humanidade já passou em 

sua história, e por isso, o quanto antes, vale a gente 

parar um pouquinho para lhes escutar os conselhos e as 

orientações, pois, por mais que os Espíritos Amigos 

sejam pacientes, não são tão pacientes assim. 

   Enfim, o Senhor Jesus vela por todos, mas também 

nos deixa ao próprio livre-arbítrio, para que possamos 

aprender com a própria experiência, seja no Amor ou 

pela dor. 
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   Por outro lado, minha gente, mas ainda seguindo a sua 

linha de pensamento, generoso e sábio, segundo Chico 

Xavier: ‘o dinheiro é o sangue da sociedade’, então, 

façamos desse sangue um líquido que possa realmente 

saciar a sede de todos, e não somente a nossa. 

   Não é mesmo? 

____________ 

   Muita paz, saúde e luz para a Maysa. 
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Nat King Cole, nome artístico de Nathaniel Adams Coles, 

(Montgomery, 17 de março de 1919 — Santa Mônica, 15 de fevereiro de 1965) 
foi um cantor e pianista de jazz norte-americano, pai da cantora Natalie Cole.  

O apelido de "King Cole" veio de uma popular cantiga de roda inglesa 
conhecida como Old King Cole. 

 

Nat King Cole – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org) 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nome_art%C3%ADstico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Montgomery_(Alabama)
https://pt.wikipedia.org/wiki/17_de_mar%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/1919
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_M%C3%B4nica_(Calif%C3%B3rnia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/15_de_fevereiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1965
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vocal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jazz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Natalie_Cole
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cantiga_de_roda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Old_King_Cole
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nat_King_Cole
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Capítulo # 4: Nat Kimg Cole 

São Luis IX, na                            

Bíblia Sagrada!  
 

 
 

   Com certeza, que não tenho uma bola de cristal, 

daquelas que possam nos garantir com uma precisão 

milagrosa um fato futuro indiscutível, pelo menos 

não em sua integralidade, visto que somente o Todo-

Poderoso tem a capacidade absoluta de prever os 

acontecimentos em suas minúcias, em sua inteireza 

de detalhes, então, a despeito disso, de certas 

incertezas que dizem respeito a nossa própria 

capacidade de visualizar e de compreender certos 

acontecimentos do nosso passado, do presente e do 

nosso futuro, nosso e da humanidade como um todo, 

na condição de fervoroso crente da verdadeira 

palavra de Luz Eterna do Senhor, é que estou me 

arriscando a lhes dizer que, aqui, NÃO EXISTE 

MARGEM PARA DÚVIDAS, não no que tem a ver 
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com às FUTURAS reencarnações de São Luis IX, 

pelo menos a dele, ou algumas dele, já que dele, de 

maneira particular, é que estamos tratando há algum 

tempo! – Me permitam destacar, aqui, a quantidade 

imensa de Entidades Superiores que, a cada novo 

Estudo que ele vai recepcionando do Além, quanto o 

que ele vai, por si mesmo, produzindo animicamente, 

por assim dizer, por esta razão teimamos em dizer 

que o esforço que demandamos não se trata de uma 

obra deste ou daquele outro Espírito, tão somente, 

não mesmo, pois todos fazemos parte da Equipe da 

Verdade, sendo que cada Entidade, mais ou menos 

avançada em moral e em conhecimento, dá do que 

tem em si mesma em seu coração e em sua mente, 

ou alguma coisinha a mais além disso!... –, quando 

temos a nossa disposição a Bíblia Sagrada,  um Livro 

que tem uma particularidade, em relação ao que 

temos feito pela , a de 

colocar em destaque, da maneira como temos 

procurado fazer, o Espírito de Deus, assegurando 

dessa maneira uma credibilidade que, creio, esteja 

muito longe de ser colocada em dúvida, e assim, em 

nome do Espírito da Verdade, lhes damos mais 

algumas evidências, como provas seguras, sobre as 

Vidas Sucessivas do Rei Santo de França pela Palavra 

do Senhor!! 

   Iremos agora, se vocês me permitem, fazer um 

contraponto ao que já foi feito anteriormente, com o 

intuito de continuar garantindo a autenticidade do 

que temos feito, seja pela concordância quanto pela 

sua universalidade!! 
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__________ 

   Nota do médium: Até aqui, os nossos Estudos na Bíblia 

Sagrada (O Antigo e Novo Testamentos), foram produzidos 

a partir de um exemplar recente, do ano 2010-2013, que 

consegui da Tradução Brasileira, pela Sociedade Bíblica do 

Brasil, assim como a partir de uma Versão Espírita, pela 

Editora CEI, de O Novo testamento, com a tradução de 

Haroldo Dutra Dias, 1ª. edição, ano de 2010. 

   Enfim, se o leitor estiver nos acompanhando desde lá 

detrás, já terá verificado que os nossos Espíritos Amigos nos 

afirmam, pelo “Livro dos Médiuns”, de Allan Kardec, que: “O 

QUE DEUS QUER SE CUMPRE”, ficando claro a partir desta 

sentença que embora, em algum momento da História do 

Espiritismo, tenha sido feita algum tipo de adulteração 

criminosa, ou não, na sua Literatura, em particular nas de 

Allan Kardec & Chico Xavier, por estarmos lidando com 

absolutos FATOS & DADOS: NUMÉRICOS, LITERÁRIOS & 

EDITORIAIS, produzidos pelo Plano Espiritual Superior, no 

decorrer dos anos e dos séculos de vida humana, não existe 

qualquer possibilidade para que o homem terreno tenha tido 

condições de desfazer o que o Senhor fez a partir do Mundo 

Invisível!... 

 __________ 
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_____________                                                         

 
_____________  

  

 

 

 

“Até os cabelos da vossa cabeça 

estão todos contados.” 

(Lucas 12:7) 
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OS SINAIS & CÓDIGOS (MATEMÁTICOS) 

SECRETOS DE DEUS PELA                             

BÍBLIA SAGRADA                                                

(ANTIGO E NOVO TESTAMENTO)!! 

    
 

TRADUZIDA EM PORTUGUÊS 

POR JOÃO FERREIRA DE ALMEIDA 

 

REVISTA E ATUALIZADA NO BRASIL                                  

2ª. Edição 

Sociedade Bíblica do Brasil                                       

Primeira Edição 1956                                              

Segunda Edição 1993 

 

Nota do médium: Este específico exemplar, da Edição de 

1993, eu somente vim a adquirir no ano de 2021. 
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“Até os cabelos da vossa cabeça 

estão todos contados.” 

(Lucas 12:7) 

 

   Num primeiro momento, vejamos bem que nesta 

específica 2ª. Edição, do ano de 1993, esta 

emblemática passagem do Evangelista São Lucas, 

que também foi uma das reencarnações passadas de 

São Luis IX, numa Reencarnação “Múltipla” com 

o Apóstolo São Filipe, cai à página de # 81... 
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- Façamos uma rápida contagem da palavra-chave: 

contados, de ida, que, como podemos deduzir, é 

uma palavra que tem tudo, tudo a ver com o 

trabalho de  que temos realizado, 

apenas levando em consideração este específico 

momento aqui destacado, quando ela irá cair sob a 

palavra: 9. 

- Façamos uma rápida contagem da palavra-chave: 

contados, de volta, que, como podemos deduzir, 

é uma palavra que tem tudo, tudo a ver com o 

trabalho de  que temos realizado, 

apenas levando em consideração este específico 

momento aqui destacado, quando ela irá cair sob a 

palavra: 1. 

   Temos o seguinte Esquema-chave: 

- 10 (dos # 9, de ida, + 1, de volta!):  O exato dia 

(10) do nascimento de Vivaldo P. S. Filho (São 

Luis IX). 

- 7 (O # 7, deste versículo!): O exato mês (7) de 

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

Luis IX). 
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 _________________ 

AVANCEMOS UM POUCO MAIS! – I  

   Acima, nos aproveitamos do resultado da soma 

entre os elementos de ida (9) & volta (1), da 

palavra-chave: contados, levando apenas em 

consideração o elemento de # 7, que corresponde 

ao específico versículo de São Lucas. 

   Voltemos ao ponto de partida: 

 

“Até os cabelos da vossa cabeça 

estão todos contados.” 

(Lucas 12:7) 

 

   Nisto, deixamos passar tanto o # (12) do Capítulo 

quanto o # da página (81), mas ficando evidente de 

que os elementos do versículo estavam ligados por 

Poderes Superiores!! 

   Vejamos a coisa pelo seguinte prisma: 

- 4 (dos # 1 + 2, do Capítulo, + 1, este útimo # 

em relação à página!): O exato mês (4) de abril do 

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

- 8 (este # em relação à página!): O exato mês (8) 

de agosto, da morte de São Luis IX (Vivaldo P. S. 

Filho). 

__________________ 
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________________ 

   Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? 

   “Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há 

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

é obra do homem e a vossa razão responderá.” 

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

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

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

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

Kardec). (Os grifos são nossos). 

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

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

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

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 

   Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a 

formação primária a uma combinação fortuita da 

matéria, ou, por outra, ao acaso? 

   “Outro absurdo! Que homem de bom senso pode 

considerar o acaso um ser inteligente? E, demais, 

que é o acaso? Nada.” 

       A harmonia existente no mecanismo do Universo patenteia 

combinações e desígnios determinados e, por isso mesmo, 

revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao 

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

produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso 

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

(Os grifos são meus). 

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

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

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

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 
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_________________ 

AVANCEMOS UM POUCO MAIS! – II  

   Façamos agora alguma coisa a mais a partir dos 

elementos que dizem respeito a este Capítulo & 

versículo de Lucas, quando veremos que a coisa 

toda vai ou vem se harmonizando a partir destes dois 

elementos-chaves do Evangelho de Jesus, o que 

já expressa toda a beleza e simbologia do nosso 

, claro que a partir da 

palavra-chave: contados, pois aí está todo o 

fundamento desta mensagem de LUZ do Cristo, que 

programou para o futuro humano, como vem sendo 

hoje tratada, as insuspeitas evidências cientificas: 

Numéricas, Literárias & Editoriais, da Grande Lei da 

Reencarnação pela sua própria palavra!!  

   Vejamos desta maneira a seguir: 

 

“Até os cabelos da vossa cabeça 

estão todos contados.” 

(Lucas 12:7) 

 

- 10 (dos # 1 + 2 + 7!): O exato dia (10) do 

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

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

__________________ 



                    Livro # 135: “A GRANDE LEI DA REENCARNAÇÃO” – André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 140 

Ed. e-book: 
    2021 

_______________________ 

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

septenária é por causa da perfeição que se celebra nos 

dons do Espírito Santo. Descansará - diz o santo 

profeta Isaías - sobre ele, o Espírito Santo (Is 11,23) 

com seus 7 dons. Já a lei tem 10 mandamentos (...). Se 

ao 10 ajuntarmos o 7, temos 17. E este é o número em 

que está toda a multidão dos bem-aventurados.” 

       

– Santo Agostinho                                                      
(Sermão 250, em Agostinho, Sermões para Páscoa, trad. de 

Antonio Fazendo, Lisboa, Verbo,1974).                                                       

_______________________ 
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   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 nosso).                     
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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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_________________ 

AVANCEMOS UM POUCO MAIS! – III  

   Façamos mais alguma coisa a mais a partir destes 

elementos que dizem respeito a este Capítulo & 

versículo de Lucas, quando veremos que a coisa 

toda vai ou vem se harmonizando a partir destes dois 

elementos-chaves do Evangelho de Jesus, o que 

já expressa toda a beleza e simbologia deste 

, claro que a partir desta palavra-

chave: contados, já que por ela vemos toda a 

essência desta Mensagem de LUZ do Cristo, que nos 

preparou futuro, como vem sendo hoje  

pelas insuspeitas evidências-chaves-científicas: 

Numéricas, Literárias & Editoriais, da Grande Lei da 

Reencarnação, pela sua própria palavra!!  
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   Vejamos agora, desta maneira a seguir: 

 

“Até os cabelos da vossa cabeça 

estão todos contados. Não 

temais! Bem mais valeis do que 

muitos pardais.” 

(Lucas 12:7) 

 

- Façamos uma rápida contagem da palavra-chave: 

contados, de ida, que, como podemos deduzir, é 

uma palavra que tem tudo, tudo a ver com o 

trabalho de  que temos realizado, 

DESSA VEZ LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO TODO 

ESTE ESPECÍFICO VERSÍCULO # 7, DO CAPÍTULO 

DE # 12, aqui destacado, quando ela irá cair sob a 

palavra: 9. 

- Façamos uma rápida contagem da palavra-chave: 

contados, de volta, que, como podemos deduzir, 

é uma palavra que tem tudo, tudo a ver com o 

trabalho de  que temos realizado, 

DESSA VEZ LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO TODO 

ESTE ESPECÍFICO VERSÍCULO # 7, DO CAPÍTULO 

DE # 12, aqui destacado, quando ela irá cair sob a 

palavra: 10. 

   A situação-chave permanece integra, pois veremos 

os seguintes Esquemas, tomando apenas dos (#) 

resultados acima & # do versículo: 
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- 10 (dos # 9, de ida, + 1, do # 10 da volta!):  O 

exato dia (10) do nascimento de Vivaldo P. S. 

Filho (São Luis IX). 

- 7 (O # 7, deste versículo!): O exato mês (7) de 

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

Luis IX). 

__________________ 

 
__________________ 
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_________________ 

AVANCEMOS UM POUCO MAIS! – IV  

   Façamos mais alguma coisa a mais a partir destes 

elementos que dizem respeito a este Capítulo & 

versículo de Lucas, quando veremos que a coisa 

toda vai ou vem se harmonizando a partir destes dois 

elementos-chaves do Evangelho de Jesus, o que 

já expressa toda a beleza e simbologia deste 

, agora a partir de outra palavra-

chave: muitos, que complementa esta específica 

passagem do Evangelho, que absolutamente tem 

a ver com a , quando tudo 

vem sendo demonstrado muitas e muitas vezes, 

se consagrando pela quantidade imensa de FATOS 

& DADOS repetitivos & universais!!  
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   Vejamos agora, desta maneira a seguir: 

 

“Até os cabelos da vossa cabeça 

estão todos contados. Não 

temais! Bem mais valeis do que 

muitos pardais.” 

(Lucas 12:7) 

 

- Façamos uma rápida contagem da palavra-chave: 

muitos, de ida, que, como podemos deduzir, é uma 

palavra que tem tudo, tudo a ver com o trabalho de 

 que temos realizado, DESTA VEZ 

LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO TODO ESTE 

ESPECÍFICO (NOVO) SEGMENTO DO VERSÍCULO # 

7, DO CAPÍTULO # 12, aqui destacado, quando 

ela irá cair sob a palavra: 8. 

- Façamos uma rápida contagem da palavra-chave: 

muitos, de ida, que, como podemos deduzir, é uma 

palavra que tem tudo, tudo a ver com o trabalho de 

 que temos realizado, DESTA VEZ 

LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO TODO ESTE 

ESPECÍFICO (NOVO) SEGMENTO DO VERSÍCULO # 

7, DO CAPÍTULO # 12, aqui destacado, quando 

ela irá cair sob a palavra: 2. 

   A situação-chave permanece integra, pois veremos 

os seguintes Esquemas, tomando apenas dos (#) 

resultados acima & # do versículo: 
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- 10 (dos # 8, de ida, + 2, da volta!):  O exato dia 

(10) do nascimento de Vivaldo P. S. Filho (São 

Luis IX). 

- 7 (O # 7, deste versículo!): O exato mês (7) de 

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

Luis IX). 

_______________________ 

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

septenária é por causa da perfeição que se celebra nos 

dons do Espírito Santo. Descansará - diz o santo 

profeta Isaías - sobre ele, o Espírito Santo (Is 11,23) 

com seus 7 dons. Já a lei tem 10 mandamentos (...). Se 

ao 10 ajuntarmos o 7, temos 17. E este é o número em 

que está toda a multidão dos bem-aventurados.” 

       

– Santo Agostinho                                                      
(Sermão 250, em Agostinho, Sermões para Páscoa, trad. de 

Antonio Fazendo, Lisboa, Verbo,1974).                                                       

_______________________ 
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_________________  

 

_________________ 

Imagem: São Luís e o Papa Inocêncio IV (1248),                          

de Louis Jean F. Lagrenee. 

Fonte da imagem: São Luís de França e os Franciscanos - Final 

(carismafranciscano.blogspot.com)                                          

_________________ 

http://carismafranciscano.blogspot.com/2014/10/sao-luis-de-franca-e-os-franciscanos.html
http://carismafranciscano.blogspot.com/2014/10/sao-luis-de-franca-e-os-franciscanos.html
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_________________ 

   Mas, para sermos um pouco mais precisos, se 

que é isto seja realmente possível (risos), vejamos o 

que teremos a partir destes elementos-chaves que 

acabamos de encontrar mais acima:  

- 9 (ida) + 1 (volta) + 81 (o # da página em 

Estudo!) + 2 (o # desta 2ª. Edição!) + 1993 (o # 

do ano desta 2ª. Edição!) + 12 (o exato # deste 

Capítulo de São Lucas!) + 7 (o exato # deste 

versículo de São Lucas!) = 2,105... 

   A situação não poderia ser mais exata: 

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

P. S. Filho (São Luis IX). 

- 7 (dos # 2 + 5!): O exato mês (7) de julho do 

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

_________________  

Os resultados são repetitivos, são 

concordantes & universais, que 

evidenciam e comprovam a                             

atual VOLTA de São Luis IX                                  

(Vivaldo P. S. Filho).                   

_________________  

Algo tão milimetricamente arranjado como 

este, somente pode ter vindo                                   

de Poderes Celestiais!! 

_________________ 
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   Tomemos apenas dos elementos que estão mais 

relacionados com este específico & emblemático 

episódio Evangélico, da seguinte maneira: 

- 9 (ida) – 

- 1 (volta)  

- 81 (o # da página em Estudo!)  

- 12 (o exato # deste Capítulo de São Lucas!). 

- 7 (o exato # deste versículo de São Lucas!). 

   Num primeiro momento, temos:  

   - 9 + 8 = 17. 

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

P. S. Filho (São Luis IX). 

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

__________________ 

   Num segundo momento, temos: 

- 4 (dos # 1 + 1 + 2): O exato mês (4) de abril do 

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

- 8 (dos # 1 + 7): O exato mês (8) de agosto, da 

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

__________________ 

 “Até os cabelos da vossa cabeça estão 

todos contados.” (Lucas 12:7). 
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_________________  

   No mais, é continuarmos trabalhando pela nossa 

, nos aproveitando dos FATOS 

da para fortalecer a nossa 

fé na !!  

Nat King Cole                                            
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 24 & 25 de janeiro de 2021) 
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   Nota do médium: Este doce Amigo Espiritual, sem 

dúvida que me trouxe mais uma grande surpresa ao 

coração, visto que se eu, pela bondade dos nossos 

Benfeitores da Vida Maior, já havia feito um ou mais  

quadros numérico-chaves a partir deste mesmo 

episódio, embora com uma ou outra Edição da Bíblia 

Sagrada, tendo consciência plena de que tudo está 

dentro de uma PERFEITA ORGANIZAÇÃO SUPERIOR, 

muito distante do controle humano, a não ser quando da 

participação de Entidades que estão (re) encarnadas, 

mas que colaboram e cooperam com as Entidades da Luz 

por conta de uma Emancipação da Alma, aqui, fomos 

levados a fazer um novo Estudo, que veio de encontro 

aos anteriores sobre esta mesma passagem Evangélica, 

tudo seguindo o curso de sempre, o da ideia-base da 

atual VOLTA de São Luis de França!! 

 

Desdobramento Mediúnico. 

   Evidentemente, que outros irmãos e irmãs, estudantes 

de Espiritualidade, são convidados a fazer a sua própria 

Investigação, dando um passo a além do que fizemos 

aqui. 

____________ 
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   Apenas como uma nota adicional, precisamos dizer ao 

leitor que esta trata-se de sua 2ª. Edição, do ano de 

1993, como está marcada na página de # 1 (i) deste 

exemplar que possuo da Bíblia Sagrada, com tradução 

em português por JOÃO FERREIRA DE ALMEIDA, 

Sociedade Bíblica do Brasil, entretanto trata-se de uma 

IMPRESSÃO DE 1999, como consta na sua página de 

# 2 (ii), então, a partir disto, devemos reconhecer que 

um novo Esquema-chave poderá ser realizado já vindo 

a contar com este fato-chave. 

   Um novo Estudo, mais abrangente e minucioso do que 

este que foi feito pelo amado Benfeitor, não por falta de 

competência dele, mas porque aqui a nossa proposta é 

a de realizar um trabalho mais sintético, para não cansar 

demasiadamente o querido leitor e leitora e nem para 

me desgastar física e mentalmente sem uma maior 

necessidade, visto que, em outro momento, isto poderá 

vir a ser feito, certamente que haverá de se defrontar 

com elementos-chaves que voltarão ao princípio de tudo, 

desaguando na ideia-básica de sempre. 

   O que fica explicito, é a consequente ligação entre uma 

e outra situação: Numérica, Literária & Editorial!! 

____________ 

   Que Jesus o proteja e o abençoe, querido Nat. 

 

  

 

 

 

 

 



                    Livro # 135: “A GRANDE LEI DA REENCARNAÇÃO” – André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 156 

Ed. e-book: 
    2021 

 

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

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

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

pela forma extravagante, mas ousada como dançava e se mexia,                           

adquirida na década de 50.  

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

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tupelo_(Mississippi)
https://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1935
https://pt.wikipedia.org/wiki/Memphis_(Tennessee)
https://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1977
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ator
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apelidos_honor%C3%A1rios_na_m%C3%BAsica_popular
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alcunha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley
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Capítulo # 5: Elvis Presley  

A Cura Real! 
 

 

7 

   Quanto mais a gente for verificando que o mundo 

está em chamas, seja de qualquer espécie: moral ou 

material, mais a gente deverá se precaver contra o 

egoísmo, acreditando que somente por meio dos 

outros é que o fogo haverá de apagar, quando, na 

realidade, em qualquer circunstância de perigo que 

venha a surgir no nosso caminho, ou no das demais 

criaturas, nossas irmãs e irmãos de caminhada, 

todos nós, de alguma maneira, somos chamados a 

nos entreajudarmos, partindo do princípio de que 
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vivemos em Sociedade, embora o nosso doce núcleo 

familiar nos pareça o único e exclusivo ninho a que 

devamos dar atenção e auxílio, desconsiderando a 

universalidade na qual estamos todos inseridos!... 

   Basta-nos olhar para o Céu, e veremos o quanto 

de estrelas e planetas, enfim, constelações imensas 

pairam sobre as nossas cabeças, parecendo nos 

aguardar a boa vontade em lhes devassar o seio, a 

nos dizer pelo som inaudível do coração que há, sim, 

uma Família Imensa a qual fazemos parte, tendo 

como o Doador de Tudo e de Todos o Grande Pai 

Celestial!... 

   Nos dias de hoje, quando a Ciência Humana tem 

encontrado, a partir de mentalidades das mais santas 

e veneráveis, tantos resultados vitoriosos acerca da 

Vida e da Morte, por exemplo, não podemos nos 

distanciar da certeza de que estamos bem perto do 

Infinito, se não de todo, é claro, embora o Cristo nos 

afirma que podemos conquistar qualquer coisa pela 

fé, muito provavelmente uma boa parcela do que, 

por enquanto, ainda se encontra escondido sob o 

manto de segredos quase inabordáveis, eu disse 

quase!..., apenas aguardando a nossa boa vontade 

de amar e de nos instruir!... 

   O mundo clama por instrução, afinal, por causa 

dela é que vamos vencendo a Covid-19, mas sem 

amor, tudo não passará de uma cura temporária. 

Elvis Presley                                    

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 24 de janeiro de 2021) 
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   Nota do médium: Algo muito interessante, ocorreu 

alguns minutos após eu ter recepcionado o Capítulo 

anterior (# 4), quando o querido Amigo Nat King Cole 

me passou algumas imagens do Astral de como ele havia 

feito, primeiramente, a produção de seu muito tocante e 

atraente texto sobre os Sinais & Códigos de Deus pelo 

Espiritismo na Bíblia Sagrada, no caso em análise, por 

uma passagem do Evangelista São Lucas (12:7), quando 

eu pude visualizar pela clarividência momentos em quem 

ele captava, por meio de aparelhos tecnológicos de 

grande poder da sua Dimensão, elementos visuais que, 

a princípio, me foi um pouco difícil de poder compreender 

com as minhas humildes capacidades humana de 

entendimento, mas que, se assemelhavam a imagens 

subjetivas daquilo que ele veio a me transferir mais 

tarde, como vimos um pouco antes... 

   

   Podemos dizer que eram os números e os cálculos 

da doce narrativa Evangélica que se misturavam às 

imagens dos acontecimentos Evangélicos-históricos 

em si mesmos, como se aquele maravilhoso aparelho 
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que ele próprio manipulava tivesse, já que assim mesmo 

acontecia, a capacidade transcendental de favorecer 

ao seu hábil manipulador, ou ao seu técnico do Mais 

Além, muitos dos complexos conteúdos ocultos-astrais, 

da sua (real) natureza estrutural-astral, em termos 

matemáticos & históricos, do que havia, realmente, 

acontecido na época do Cristianismo nascente, ao tempo 

de Jesus. 

____________ 

   Que Jesus o acolha em seu divino abraço, meu irmão 

em Cristo, Elvis Presley, por ter me ajudado a traçar 

este novo texto ‘do médium’. – Segundo ele, antes de eu 

recepcionar as Mensagens que dizem respeito aos Sinais 

& Códigos Secretos de Deus pelo Espiritismo, tem 

sido providenciado ao meu Espírito estas imagens que 

dizem respeito ao texto que eu irei psicografar, embora 

nem sempre eu as perceba no meu campo objetivo. 

   Assim seja. 
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Hippolyte Léon Denizard Rivail (francês: [ʁivɑj]; Lyon, 3 de 
outubro de 1804 — Paris, 31 de março de 1869) foi um 

influente educador, autor e tradutor francês. Sob o pseudônimo de Allan 
Kardec (francês: [kaʁdɛk]), notabilizou-se como o 

codificador do espiritismo (neologismo por ele criado)... Foi discípulo do reformador 
educacional Johann Heinrich Pestalozzi e um dos pioneiros na pesquisa científica 
sobre fenômenos paranormais (mais notoriamente a mediunidade), assuntos cuja 

investigação costumava ser considerada inadequada. 

Allan Kardec – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org)  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:IPA_para_franc%C3%AAs
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lyon
https://pt.wikipedia.org/wiki/3_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/3_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1804
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
https://pt.wikipedia.org/wiki/31_de_mar%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/1869
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Autor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tradutor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Franceses
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pseud%C3%B4nimo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:IPA_para_franc%C3%AAs
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espiritismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Neologismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Johann_Heinrich_Pestalozzi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paranormal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mediunidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Allan_Kardec
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Capítulo # 6: Allan Kardec 

A Palavra de São Luis IX 

 

   Assim nos aconselha o Espírito São Luis, em 

, segunda parte, capítulo XXIV, 

Identidade dos Espíritos, item 267:  

   1º.: Não há outro critério para discernir o valor dos 

Espíritos senão o bom senso.  

   2º.: Julgam-se os Espíritos pela sua linguagem e 

suas ações. As ações dos Espíritos são os 

sentimentos que inspiram e os conselhos que 

dão.  

   3º.: Estando admitindo que os bons Espíritos não 

podem dizer e fazer senão o bem, tudo o que for mal 

não pode provir de um bom Espírito. 

Allan Kardec, 1866 

(Nota de Vivaldo P. S. Filho: Texto original de Allan Kardec, com 

breves ajustes visuais para uma melhor apresentação ao leitor!). 
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   Nota do Médium: Esta instrutiva passagem de: 

, providenciada pelo Codificador, 

hoje, como temos dito, o nosso mais graduado Benfeitor 

Espiritual Allan Kardec, foi incluída na Apresentação 

de # 9, do nosso Livro de # 10: “LUZ A FRENTE”, dos 

Espíritos de Veneranda & Emmanuel, mensagem esta, 

claro, que continua atualíssima e sempre necessária 

a todos aqueles e aquelas que estão se preparando ou já 

atuam no campo muito vibrante, quanto complexo, da 

Mediunidade Com Jesus-Cristo.  

 

_____________ 

   “Fora da caridade não há salvação”  

(Allan Kardec, O Evangelho Segundo o Espiritismo,      

Capítulo XV).                                                      

_____________                                              

   Que Oxalá seja louvado. 
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FIM DA SEGUNDA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelo Espírito André Luiz                                                     

Com  
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TERCEIRA PARTE 

André Luiz                   

(Também) Fala sobre                                                
Os Códigos de Deus no 

__________
 

    

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), 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 projeto em andamento 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 (e-

book) 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/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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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 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Oliveira_(Minas_Gerais)
https://pt.wikipedia.org/wiki/9_de_julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1879
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1934
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%B3logo
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde_P%C3%BAblica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cientista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bacteriologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pesquisa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Chagas
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___Capítulo # 7___ 

(Mais) Uma História: Numérica, 

Literária & Editorial sobre a atual 

VOLTA de São Luis IX, à luz da 

Reencarnação (Matematicamente) 

Programada!! 

    
________________ 

E assim, avançamos mais um pouco, 

desta vez pela excelente Obra do                

Prof. Dr. Hernani G. Andrade,                       

pelo o prisma da                     

Decodificação Espírita                

_____ P a r t e # 2 _____ 
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   Antes de começarmos o nosso Estudo, dando um 

prosseguimento ao que Vivaldo nos trouxe em sua 

Apresentação # 1, deste Livro # 135, dando curso 

a outros apontamentos sobre este mesmo tema e no 

mesmo Livro: , em 

sua rara & HISTÓRICA 1ª. edição, do ano de 1988, 

pela Editora O Clarim, preciso REVERENCIAR aqui a 

sua personalidade, deixando um pouco de lado este 

medonho mau humor que graça numa boa parcela 

dos corações-espíritas, para apenas, e tão somente, 

lhe dedicar o nosso afeto, o nosso cuidado e a nossa 

veneração, sim, minhas amigas e amigos, não há 

como não lhe dedicarmos tanto aconchego ao seu 

coração, sempre amigo e muito generoso, ainda mais 

quando lhe observamos a cada dia, por mais que ele 

se imagine a sós durante algum período mais largo 

de tempo terreno (risos), quando, na realidade, 

estamos sempre ao seu lado, quase que totalmente 

esquecidos das nossas próprias obrigações no Mais 

Além (risos), para tão só ficarmos ao seu lado, de 

alguma maneira lhe vendo como vai seguindo pelos 

passos de Jesus-Cristo, demandando por regiões, 

desconhecidas da maioria, da sua própria alma, que, 

entusiasmadíssima, vibra de alegria e de felicidade a 

cada nova etapa Literária vencida, mesmo ele, por 

enquanto, não tendo uma compreensão mais larga 

do que vem travando Entre os Dois Mundos no que 

diz respeito à aclarar os caminhos de Espíritos, que, 

por enquanto, estão em dolorosas condições de 

aflição e desgraça pessoal!... 

FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO! 
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   __________________ 

   Uma vez tendo feito este breve apelo ao seu doce 

coração, para que continue sempre firme no serviço 

mediúnico que abraçou há 25 anos atrás, para a sua 

felicidade e redenção, quanto para a nossa imensa 

alegria, sigamos para o ponto: 

   Iremos escolher a página-chave: 205, que, por si 

só, nos traz o que refletir em termos de número-

chave, duas (2) vezes o # 10 (do # 20!), além do 

# 7 (dos # 2 + 5!): O exato (dia) 10 & mês (7) de 

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

Luis IX).  
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   Ai, temos a palavra-chave: REENCARNAÇÃO, 

que dá título a esta específica passagem. 

- A Palavra: REENCARNAÇÃO, numa contagem de 

ida, apenas levando em consideração o parágrafo, e 

claro que esta palavra-chave da vez, que cai na 

palavra de #: 1. 

- A Palavra: REENCARNAÇÃO, numa contagem de 

volta, apenas levando em consideração o parágrafo, 

e claro que esta palavra-chave da vez, que cai na 

palavra de #: 56. 

   Não há mais como duvidar que estamos lidando 

com Números Divinos, que tem trazido à luz alguns 

dos Ocultos Esquemas-Chaves: Numéricos, Literários 

& Editoriais, que dizem respeito a algumas das Vidas 

Sucessivas do Rei Santo de França, por isso é que 

nos permitam fazer as seguintes deduções: 

- 10 (dos # 9, de volta, # este encontrado pela 

conversão do # 6, pelos motivos que já tratamos em 

Livros anteriores!... + 1, de ida!):  O exato dia (10) 

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

IX). 

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

(7) de julho do nascimento de Vivaldo P. S. Filho 

(São Luis IX). 

 ____________ 

   Mas, e o elemento de # 5, do # 56, de volta, que 

ficou isolado, ou aparentemente isolado, dentro 

do Esquema-chave acima? 

   O que estaria ele a nos reservar?!... 
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    Sigamos por este prisma: 

- 5 (do # 56, de volta, o # que sobrou de antes!) + 

7 (# que representa o # da página 205, pela sua 

soma: 2 + 5, aqui sendo devidamente Estudada 

pela !) + 5 (o exato # do 

Capítulo V, em Estudo!) = 17. 

   Que simbolicamente sugere: 

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

P. S. Filho (São Luis IX). 

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

_______________________ 

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

septenária é por causa da perfeição que se celebra nos 

dons do Espírito Santo. Descansará - diz o santo 

profeta Isaías - sobre ele, o Espírito Santo (Is 11,23) 

com seus 7 dons. Já a lei tem 10 mandamentos (...). Se 

ao 10 ajuntarmos o 7, temos 17. E este é o número em 

que está toda a multidão dos bem-aventurados.” 

         

– Santo Agostinho (Sermão 250, em Agostinho, Sermões 

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

_______________________ 
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UMA DADO A MAIS! 

   Uma vez, o Vivaldo tendo elucidado com a nossa 

feliz ajuda os DADOS OCULTOS que estavam ou 

estão inseridos nesta específica passagem, à página 

de # 205, ele pressentia que poderia encontrar um 

desfecho satisfatório para o elemento de # 5, do # 

56, de volta, quem sabe, pelo # do Capítulo. Pois, 

não foi pouca a sua surpresa ao verificar que: o 

Capítulo era o de # 5 (V), podendo ele assim dar 

como finalizada a sua/nossa Decodificação!... 

   Só que ele não esperava que a coisa pudesse ter 

ainda um outro (grande) desfecho, pois ao olhar para 

a borda da página, do Capítulo V, se deu conta que 

este começava à página de # 170. 

   Que podemos deduzir assim: 

- 10x o # 10:  O exato dia (10) do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

- 10x o # 7: O exato mês (7) de julho do 

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

                                              _______________ 

    

“Tudo se liga na obra da criação.”                                         

– Allan Kardec                                                          
(“Revista Espírita”, Ano IX, março de 1866, Introdução ao estudo                     

dos fluidos espirituais, 1ª. edição, FEB, 2004).                 

_______________ 
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   Não podemos desconsiderar que a vida de São 

Luis IX (Vivaldo) está atrelada a de Allan Kardec 

(Chico), embora cada elemento: numérico, literário 

& editorial na Obra do Espiritismo, haverá de, em 

essência, trazer a personalidade de cada um deles, 

sem conflito científico algum, harmonizando-se. 

_____________ 

 

Estamos lidando com                                            

OS SINAIS SECRETOS DE DEUS                                                             

NA OBRA DO ESPIRITISMO                                    
QUE REVELAM A VOLTA DE SÃO LUIS IX!! 
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E a vai encontrando o seu 

espaço entre os adeptos do Espiritismo! 
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Contra fatos & dados, realmente                   

não existe argumentos!! 

   Aos poucos, vamos avançando no nosso ideal, que 

é o de fortalecer entre os habitantes da existência 

humana a ideia da Reencarnação, isto quando vocês 

já possuem alguma noção a respeito deste tema, 

porque seria muito penoso para quem quer que 

fosse, mesmo já habitando o Mundo Espiritual 

Superior, por exemplo, já que existem outras 

Regiões do Espaço que possuem bastante elevação 

espiritual, tanto em tecnologia quanto em moral, se 

bem que algo distantes da realidade da vida humana, 

5ª. Esfera, por exemplo, tentar forçar a mente de 

criaturas, que, por enquanto, estão estratificadas no 

terre a terra, nos comezinhos da sua acanhada 

morada terena, por isso, antes de tudo, nós estamos 

endereçando o nosso modesto esforço aos que já 

trazem consigo alguma vontade de amar e se instruir 

pelas coisas do Espiritismo, do Espiritualismo e da 

Espiritualidade, como um todo, seja qual for a sua 

preferência religiosa, cultural ou científica!... 

_______ Decodifiquemos o Livro _______ 

   Seja como for, estamos todos aqui em busca de 

Luz, e não há melhor maneira de encontrar a Luz do 

Senhor que não seja pelo aprendizado de sua 

Mensagem, e pela vivência do seu Amor. 

André Luiz                                   
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 25 de janeiro de 2021) 
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   Nota do médium: Aproveitamos este momento final 

para voltar a dar a dica para que outros possam vir em 

nosso auxílio, buscado, por esta mesma obra do 

estimado Dr. Hernani G. Andrade, senão por qualquer 

outra que mereça ser devidamente investigada pelo 

valor doutrinário que possua, avançar alguma coisa a 

mais do que nós mesmos tivemos a alegria de fazer. 

   Muita paz, saúde e luz para todos. 
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________________ 

 
 

Eu sou o Caminho, a Verdade  

e a Vida. 

– Jesus (João 14,6) 

________________ 
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_________________________ 

“Os Números são a Linguagem 

Universal ofertada por Deus aos 

humanos como confirmação da 

verdade.” 

– Santo Agostinho                             

(354–430 d.C.) 

_________________________ 

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

   A coisa aconteceu por acaso. Descobriu-se 

utilizando-se técnicas de criptografia que 

acontecimentos importantes estavam presentes na 

Bíblia de forma criptografada. Passou-se então a 

investigar mais detidamente o assunto, e constatou-

se que mais e mais fatos estavam previstos de forma 

oculta na Bíblia, principalmente no TORAH, o 

Pentateuco ou os primeiros livros da Bíblia escritos 

por Moisés. O Pentágono pesquisou o assunto e 

criou-se até um programa de computador que ai 

sim revelou de forma inquestionável e 

reconhecida pelos cientistas, que de fato a Bíblia 

era um código que tinha a previsão dos 

acontecimentos futuros. 

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

 

 

Francisco Cândido Xavier:  

A Reencarnação de Abraão, Moisés, João Batista 

(esta foi “Múltipla” com João Evangelista),                               

e 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-da-

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

e devidamente adaptado para aqui). 
_________________________ 

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

Allan Kardec e Chico Xavier 

 

 

Allan Kardec: A Reencarnação Passada de 

Francisco Cândido Xavier:                                         

O Espírito da Verdade 

O Diretor Geral das Atividades Mediúnicas de 

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

PARA MAIS UMA VEZ VIRMOS A REALÇAR TODA A PROCEDENCIA 

DIVINA DA MEDIUNIDADE DE SÃO LUIS DE FRANÇA, AGORA 

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

QUANDO PROCURAMOS, ANTES DE TUDO, DESTACAR A OBRA DO 

ESPÍRITISMO, POR ALLAN KARDEC E FRANCISCO CÂNDIDO 

XAVIER, JÁ QUE AMBAS AS PERSONAGENS SE FAZEM PRESENTES EM 

TODO O CONJUNTO DE REVELAÇÕES MATEMÁTICO-ESPIRITUAIS QUE 

ATÉ AGORA TEM SIDO DISPONIBILIZADAS PELA BONDADE DE NOSSO 

SENHOR JESUS CRISTO.  

– ANDRÉ LUIZ (ESPÍRITO) 

 

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

septenária é por causa da perfeição que se celebra nos dons 

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

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

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

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

aventurados.” 

 

– Santo Agostinho 

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

Fazendo, Lisboa, Verbo, 1974. 

_________________ 
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   Procurando fortalecer o nosso serviço de estudo mediúnico e de 

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

ao nosso encontro direto com os leitores encarnados um pouco mais 

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

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

mas muito sugestivo extrato, que cremos será de grande valia 

para que os nossos devotados espíritas, pesquisadores e religiosos, 

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

qualquer, não terão condições de estudar mais detidamente o livro 

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

confiabilidade das palavras dos Benfeitores Espirituais 

(desencarnados e encarnados – estes últimos, em estado de 

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

reencarnação atual de São Luis de França: 

   Agora nos perguntamos: “Será realmente que esses dados 

histórico-matemáticos seriam “apenas” uma mera 

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

acaso, verdadeiramente, não existe. 

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

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

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

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

Lucas, seja ele material ou moral, sem qualquer desfavorecimento 

descabido para com outros irmãos de serviços mediúnicos ou mesmo 

a qualquer ensejo de favorecimento especial à sua própria 

personalidade espiritual, vejamos que o próprio Senhor Jesus nos 

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

   É de todo certo que muitos apressadinhos (os espíritas, 

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

verdadeiros “fiscalizadores” do Espiritismo-Experimental, bravios, 

irritadiços e arrogantes, questionando a incontestável realidade dos 

fatos até aqui apresentados de maneira positiva pela Falange do 

Espírito da Verdade, tentando passar para os demais a condição 

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

evidências matemáticas, exatamente por acreditarem que “outros 

tantos milhões de criaturas encarnadas no solo da Terra também 
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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 134 

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 135 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, 

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

VOLTA de São Luis de França. 

________________ 

 

________________ 

   Por este mesmo motivo que, particularmente, nos acautelamos no 

sentido de trazer aos nossos modestos estudos o que podemos 

caracterizar como: “cruzamento de datas e acontecimentos 

matemáticos específicos” que marcaram não apenas a vida 

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

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

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

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

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

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

mesmo assunto, embora de maneira diversificada, como o exemplo 

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

Davi), num entrelaçamento aritmético assustadoramente 

perfeito com os escritos dos Profetas hebreus, dos 

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

facultando desse modo uma maior precisão numérico-

circunstancial em torno da “Aritmética Reencarnacionista” 

aqui em exposição, e um mapa matemático perfeito indicando as 



                    Livro # 135: “A GRANDE LEI DA REENCARNAÇÃO” – André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 188 

Ed. e-book: 
    2021 

suas programações reencarnatórias, mediante cálculos precisos, 

embora muito simples de serem feitos. 

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

mediúnica do nosso tarefeiro encarnado, abstração feita de sua vida 

quase apostolar, quase de insulamento e demasiadamente sofrida 

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

disposição diuturnamente, e agora na produção do presente trabalho, 

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

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

Material de meus irmãos. 

   Por outro lado, pela surpreendente semelhança do talhe 

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

entre Vivaldo Filho e São Luis, como apresentado nas 

fotografias que ilustram esse livro-luz, quanto nos de Maria 

Isaura e Branca de Castela, Maria Francisca e Margarida de 

Provença, além das que constam em outras obras, como no 

caso da reencarnação atual de Santa Bárbara e Harriet 

Elizabeth B. Stowe como a Senhora Marcela Martins, como 

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

como ficou evidente nos registros fotográficos 

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

podemos ficar tranqüilos em relação ao testemunho 

prosopográfico dos personagens em análise, tanto do 

passado quanto do presente (qualquer perícia mais 

aprofundada neste campo da técnica policial e criminalística 

deverá levar em consideração outros tantos aspectos de 

natureza Mediúnica, Médica, e forçosamente 

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

mais uma prova material, mesmo que circunstancial, 

e documental, particularmente em torno da 

“Reencarnação Programada da Família Real de 

França” do século XIII, assim como a do século XVII 

– como apresentado de maneira consistente no livro: “A 

Reencarnação Programada & Múltipla na Obra São Luis IX”. 
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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 

de 01/2021, em “A GRANDE LEI DA REENCARNAÇÃO”. 
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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 TERCEIRA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelo Espírito André Luiz                                                     

Com  
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_________________ 

  

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

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

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

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

nosso próprio coração no conteúdo da obra original:  

 

“A GRANDE LEI DA REENCARNAÇÃO”  

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
_________________ 

  

- 1ª. versão:  01/2021  

(arquivo: PDF, disponível no nosso Site Espírita, de maneira gratuita!!) 

 
_________________ 

 

Algo sobre a Decodificação do Espiritismo! 
 

Uma nota importante: Precisamos alertar ao leitor interessado pelo nosso trabalho de 

investigação de algumas das Vidas Sucessivas de São Luis, que a Decodificação do 

Espiritismo vem sendo realizada desde a obra original:  "São Luis IX" (EM 3 

VOLUMES) – com backup original de 03.03.2015 –, que teve a sua divulgação virtual 

por volta do mês (6) de junho de 2015, e que hoje já se espalha por praticamente toda 

a obra psicográfica de Vivaldo, a sua reencarnação atual, salvo raras exceções, e que 

naturalmente vem sendo desenvolvida e aperfeiçoada no decorrer dos anos e de cada 

novo livro (e-book) virtual, carecendo inclusive da colaboração de qualquer um 

estudante de Espiritualidade que deseje contribuir com o nosso singelo esforço com as 

suas próprias observações, estudos e investigações. 

 

Important note: we need to alert the readers who are interested in our investigative 

work about others successive lives of Sant Louis, in which the Spiritism 

Decodification has been done since its original work: “Saint Louis IX” (3 Volumes) – 

with its original backup in 03.03.2015 – that had its virtual divulgation around (6) June, 

2015, and it's been through all over Vivaldo’s psicography work, his nowadays 

reincarnation, except for rare occasions, which it has been naturally developed and 

improved through the years and every new virtual book, in need of any espiritual student 

collaboration that is willing to contribute with our simple effort  with your onw notes, study 

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

No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fvivaldoespiritismo.wixsite.com%2Fmediunidade-e-jesus%3Ffbclid%3DIwAR2s4Ww7ZRnJN_SMebG3XI-S8CLD-bdpU2568_plxWS-pYNmLzZUrFXRx_o&h=AT3pPotf-noim1IbIvOqt5R9V0-M92IWp58PBPQa3PoeuwdpYqeZUZcn3fvERY7ed9_83qYnRp0o05sfjONjXZqBrh54dx59D2_FOLfKi9JFKchn2Re71WtBA4FXl87U4Gnm&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1tRBbKkefPFUSlUDsBig1L6_XySziQ20VAnfYPNhiqGZ478wjt8gsJUET1KUOc1SzgWVsSPzNpXJzEXNVzJJ3hkQE98ZX70AQLfQRqljGFuvougD4ZSd6vOovyZNloUCfh-0jl9-9xrkUMvtivyDV5LbpNfW4oLW61yVGv1m9wZkAXMSC5_TR0Mb_7gtFwTvs8tnM-kNh-LQzFrAjV7anNMQ
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O médium e pesquisador baiano Vivaldo P. S. Filho apresenta uma bela série com  

mais de 100 obras, em E-BOOKS: Completamente: Grátis!! 

Numa série de comoventes e inspiradoras Mensagens 

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

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

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

consolam, esclarecem e animam os corações humanos, 

sempre desejosos que se encontram de transmitir aos 

companheiros na Terra: mais Amor e mais Carinho, mais 

Educação e mais Orientação, com palavras carregadas não 

somente de grandes verdades, mas, acima de tudo, de 

muita Esperança no futuro, para todos aqueles que já se 

identificam com as formosas promessas de Paz e  

Caridade de Jesus de Nazaré.                                                

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

http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus                                      
No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo                                  

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

 

http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus
http://www.facebook.com/vivaldo.psfilho
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Através do Olhar                   

de Jesus 
Com Espíritos Amigos 

 

Médium Vivaldo P. S. Filho                         

São Luis de França                                        

& André Luiz 

 

O leitor encontrará aqui duas importantes Decodificações 

realizadas por Elvis Presley & André Luiz, em "O Novo 

Testamento" e na "Bíblia Sagrada" (Tradução 

Brasileira), que asseguraram que São Luis IX está de volta! 
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Através do Olhar de Jesus 

Pelo Espírito  

Pelo Médium Vivaldo P. S. Filho 

(155 pág.)  

Livro # 95 

 

   Estamos dando prosseguimento a uma causa que 

tem tudo para fazer com que as demais pessoas, por 

menor que seja a sua cultura e por mais que seja 

limitada a sua inteligência, com a observação muito 

oportuna de que todos somos capazes de aprender 

pela luz que há de se irradiar de qualquer coração 

amigo, generoso, e fraternal, se movam na direção 

do Amigo Incomparável, que é Jesus Cristo, pois aqui 

nada mais fazemos senão nos entreter com as suas 

doces orientações de , a 

partir de uma visão totalmente ajustada com o que 

Ele mesmo tem nos afiançado: a de que todos 

somos deuses e absolutamente capazes de 

enriquecermos a Vida pelas nossas próprias ações de 

cada momento, sejam ações pequeninas ou grandes 

atuações na existência de qualquer pessoa, porque a 

caridade, como o Senhor nos esclarece, é patrimônio 

divino que nos pertence, e que poderá ser colocado 

em prática a qualquer hora, bastando apenas que 

tenhamos alguma boa vontade para que surja a 

partir do nosso coração na direção do mundo inteiro, 

claro, pois já deveríamos estar sabendo que qualquer 

centelha de luz que acendamos por aqui haverá de 

ser percebida em qualquer parte da Terra, e não 

duvidemos disso, meus amados, porque a nossa 

alma traz em si mesma um poder grandioso capaz de 
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transportar montanhas, quanto mais acender na vida 

dos sofredores de todos os matizes a pequenina 

claridade do nosso Amor (que indiscutivelmente vem 

do Cristo)! 
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   Quanto aos sábios Agentes Espirituais que aqui 

vem derramar algo de sua solicitude, como: Allan 

Kardec, Neio Lúcio, Meimei, Elvis Presley, Elis 

Regina, Sandra Bréa, David Cassidy, São Luis 

de França, André Luiz, dentre outros, nada mais 

prazeroso do que passar algum tempinho, que seja, 

lhes Estudando e Refletindo acerca do que nos 

oferecem, sempre no deleite de aprendermos por 

meio de . 
 

Veneranda (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 01 de março de 2019) 

_______________ 

Lançamento Oficial originalmente 
realizado em 07 de março de 2019. 

 O ARQUIVO DIGITAL (PDF) ESTÁ DISPONÍVEL PARA OS 

INTERESSADOS: INTEIRAMENTE “GRATIS”! 

 

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

No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo  

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

BY A FALANGE DA VERDADE – OBRA INTEIRAMENTE GRÁTIS – 2019   

http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus
http://www.facebook.com/vivaldo.psfilho
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Leia, estude e divulgue as obras da                   

lavra mediúnica de:  

Francisco Cândido Xavier 
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Quem, em sã consciência, poderá afirmar que este 

esforço Entre o Céu e a Terra não vem da parte do 

Senhor? Claro, que a nossa intenção não é a de ficar 

martelando na consciência de meus irmãos e irmãs a 

necessidade que todos nós temos, sem distinção 

alguma, de crer nas coisas De Deus!..., mas, se por 

um lado não devemos forçar a barra com ninguém, é 

bem verdade que não podemos deixar de, pelo menos, 

lhes incentivar a necessidade do Estudo e da Reflexão, 

para aí sim, a partir disso, poderem fazer o seu próprio 

juízo de valor.  

 Erasto (Espírito)                                            

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                      
(Salvador/BA, 25 de janeiro de 2021) 

BY ANDRÉ LUIZ / A FALANGE DA VERDADE                                                        

SEM FINS LUCRATIVOS – 01/2021.  


