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______________________ 

O Espírito André Luiz traz mais algumas evidências-chaves sobre a 

atual Reencarnação de São Luis IX, dessa vez pela:                             

, pela tradução de João Ferreira de Almeida, 

dando curso ao novo episódio na Decodificação Espírita.                                                                                                   

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

– O Codificador Allan Kardec. 

– O Decodificador & Médium Vivaldo P. S. Filho,                                                                                       

em seu Lar, no dia 06/02/2021.  
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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


                     Livro # 136: “A Impressionante DeCodificação” – André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 4 

Ed. e-book: 
    2021 

________________ 

   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. 

Ver Allan Kardec, “R. E.”, 1866 

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

breves ajustes visuais, e de redação (a partir do nosso Livro # 10), 

para uma melhor apresentação ao leitor e com vistas a uma 

Decodificação Espírita!). 

_____________ 
 

(Nota do médium: A primeira vista, poderá parecer 
estranho que tenhamos tomado um Item (267) 

originalmente produzido por Allan Kardec por um cunhado 

por São Luis IX (266), como se deu em nossos Livros de 

# 10 & 135, porém, mais adiante, em Capítulo específico, 

um Espírito Amigo nos trará elementos-chaves que não 
somente evidenciam como comprovam que São Luis 

realmente tratou de sugerir ao Codificador do Espiritismo 
esta primorosa peça da Literatura Espírita, isto, a partir da 

rara & HISTÓRICA 13ª. edição de: O Livro dos Médiuns, 

do ano de 1934, pela Editora da FEB).                                                             

________________ 
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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: 2 (NOVOS) VOLUMES, que nos                 

oferecem mais algumas evidências-chaves sobre                  

a atual VOLTA do Espírito São Luis IX!!  

   

 Os Livros de # 135 & 136. 

Estes trabalhos que têm a Autoria de André Luiz, 

com a participação de outros grandes Mensageiros 

da Vida Maior, o segundo vindo complementar o 

anterior, devotamos aos 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, 07 de fevereiro 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) 

______****______ 
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Livro de # 136  
 

A Impressionante  

DeCodificação... 
 

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 & Cláudio Cavalcante. 

As imagens, quanto os pequenos extratos, apresentadas neste 

trabalho espiritual:                                                                             

“A Impressionante DeCodificação...”, 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: 02/2021 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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JÁ EM COMEMORAÇÃO DOS                                 

164 ANOS DO ESPIRITISMO                           

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

 

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

Espíritos em 1857. 

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

trabalho precisa continuar”... E dentro desse ritmo 

continuado de serviço empolgante e trabalho renovador, 

os nossos Benfeitores da Vida Maior dão continuidade à 

obra deles mesmos, que não pode ter solução de 

continuidade!... 
    
 

 Quem desejar reproduzir partes de meus livros 

mediúnicos, poderão o fazer sem impedimento 

algum, apenas solicitamos a generosidade de citar a 

nossa específica obra como a fonte de consulta. 
 

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

integralmente à DIVULGAÇÃO DO ESPIRITISMO, não recebendo o 

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

 

   Rogamos aos nossos amigos leitores que queiram nos 

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



                     Livro # 136: “A Impressionante DeCodificação” – André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 24 

Ed. e-book: 
    2021 

 

  

   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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Reencarnação & Mediunidade pela                                                  
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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 a 

à luz da                     

Decodificação Espírita  
_________________ 
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   Este nosso novo encontro entre espíritas convictos 

da Lei da Reencarnação, até por uma condição básica 

de nossa Doutrina, que nos assegura, com bases no 

Evangelho, principalmente em Jesus Cristo, que a 

vida não se encerra no portal do túmulo, como, de 

maneira muito particular para cada criatura, assim 

como a desencarnação, se manifesta de maneira 

múltipla, dando-nos à individualidade a possibilidade 

de Evolução permanente por conta de múltiplas 

possibilidades de melhoria moral, quando em cada 

nova existência, na Terra ou em outros Planetas, 

Dimensões, etc..., teremos a capacidade, a partir de 

nossa própria vontade, de realizar alguma coisa 

melhor do que aquela que temos feito até aqui, 

enfim, nos favorecerá com algumas Decodificações 

que, com certeza, haverão de  dar ainda mais certeza 

quanto ao fato da atual VOLTA de São Luis IX, não 

porque somente a gente deva lidar com a sua 

personalidade, mas, pelo que temos observado, por 

ele ter sido escolhido pelo Senhor da Vida para trazer 

ao simplório plano das forças materiais um luminoso 

e envolvente conjunto de operações, mesmo que 

muito pequeninas operações: Numéricas, Literárias & 

Editoriais, que certamente haveriam ou haverão de 

ajudar as mentalidades humanas a não somente 

aceitar, pelos fatos & dados em si mesmos, como 

compreender um pouco melhor como se processam 

determinadas programações reencarnatórias, 

verdadeiramente superiores, como temos dito em 

várias oportunidades, pelo menos, pelo prisma da 

!... 
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   Quem está lembrado, em nosso Livro de # 135, 

fomos todos presenteados com uma encantadora  

Decodificação em um dos mais emblemáticos 

episódios do Evangelho de Jesus (em Lucas 

12:7), pelo menos no que diz respeito a esta tarefa 

que temos empreendido Entre os Dois Mundos, que, 

posso garantir, me pegou particularmente de 

surpresa, pelo fato de nem de longe ter imaginado 

que as coisas poderiam ter se dado como vimos 

acontecer pela lavra espiritual do Espírito Nath King 

Cole, em seu Capítulo de # 4, do Livro # 135, 

trazendo-nos um Novo Esquema de Decodificação, 

pelos números-básicos de sempre: 4, 7, 8, 9, 10 

& 17, claro que não em seus fundamentos, mas em 

relação a uma publicação que, segundo sabemos, em 

relação ao seu venerável tradutor, haverá de 

merecer o reconhecimento de todos e todas aquelas 

que se dedicam a estudar e a vivenciar a Mensagem 

de Nosso Senhor Jesus Cristo: , 

pela tradução de João Ferreira de Almeida, da 

Sociedade Bíblica do Brasil, 2ª. edição, do ano 

de 1993, embora a sua impressão seja do ano de 

1999, como fizemos questão de mencionar em nossa 

nota do médium... 
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____________________ 

UMA RÁPIDA DECODIFICAÇÃO SEGUNDO                   

OS ANOS DAS (RESPECTIVAS) EDIÇÕES                  

DA – Parte # I 

- 1956 (da 1ª. edição) + 1993 (da 2ª. edição, em 

uso para esta Decodificação!) + 10 + 7 + 1964 

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

= 5,930. 

   Que podemos deduzir da seguinte maneira:  

- 5 + 9 + 3 = 17. 

   Temos o seguinte Esquema-chave: 

- 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.”       

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

Antonio Fazendo, Lisboa, Verbo,1974).                                                       

____________________ 
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   Evidentemente, que o Esquema não se define aí, 

mas não podemos desconsiderar a possibilidade de 

haver outros , que, a partir daí 

mesmo, de alguma maneira, nos favorecerão com a 

ideia-base de sempre, a das Vidas Sucessivas de São 

Luis IX pela , aqui Desvendadas, 

em síntese, por uma Edição da Sociedade Bíblica 

do Brasil que tem a tradução para o português pelo 

consagrado JOÃO FERREIRA DE ALMEIDA!!  
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UMA RÁPIDA DECODIFICAÇÃO SEGUNDO                   

OS ANOS DAS (RESPECTIVAS) EDIÇÕES                  

DA – Parte # II 

 

   Como eu sei, assim quanto eu mesmo (risos), deve 

existir leitores e leitoras de nossa obra mediúnica e 

de pesquisa que não gostam de deixar muita coisa 

para mais tarde, por isso vamos fazer alguma coisa 

a mais agora mesma, da seguinte maneira: 
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-  1993 (o ano da 2ª. edição, que está sendo usada 

para esta Decodificação!) + 10 + 7 + 1964 (do 

nascimento de Vivaldo P. S. Filho/São Luis IX) = 

3,974. 

   A situação-chave se apresenta de maneira mais 

sublime ainda, se é que posso me expressar assim, 

já que, até aqui, tudo vem sendo desenvolvido e/ou 

Desvendado como que envolvido por uma chuva de 

supremas realizações Evangélicas, de maneira que 

evidencia e comprova (cientificamente!) a nossa 

ideia-base de sempre, que diz respeito a algumas 

das Vidas Sucessivas de São Luis IX, seja hoje em 

dia como Vivaldo ou séculos antes, quando o seu 

Espírito, por exemplo, teve uma reencarnação como 

São Filipe, e que foi também São Lucas, isto, por 

conta de uma Reencarnação “Múltipla” – Quando 

um mesmo Espírito vem a reencarnar em dois, ou 

mais, corpos materiais diferentes: 

- 10 (dos # 3 + 7): Temos o exato dia (10) 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). 

- No # 6... (o # convertido a partir do emblemático 

elemento de # 9, pelos motivos que já temos tratado 

desde vários Livros virtuais anteriores de nossa 

lavra mediúnica e de pesquisa!) ... & 4, quando 

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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____________________ 

UMA RÁPIDA DECODIFICAÇÃO SEGUNDO                   

OS ANOS DAS (RESPECTIVAS) EDIÇÕES                  

DA – Parte # III 

 

   Então, vocês já estão se sentindo satisfeitos em 

relação ao que acabamos de tratar segundo o ANO 

desta específica 2ª. Edição da , de 

1993, ou acham que podemos fazer alguma coisa a 

mais?!..., da seguinte maneira: 
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-  1 + 9 + 9 + 3 (o ano) + 2 (o # da 2ª. edição, 

que está sendo usada para esta Decodificação!) + 

10 + 7 + 1 + 9 + 6 + 4 (os # que correspondem ao 

nascimento de Vivaldo P. S. Filho/São Luis IX) = 

61. 

   Esta nova situação-chave volta a se apresentar 

de uma maneira-chave tão ajustada quanto das 

vezes anteriores, que acabamos de ver mais acima, 

e vindo de encontro ao que temos proposto pela 

, deixando-nos ainda 

mais encantados pela sua profunda beleza e alcance 

Evangélico, da seguinte maneira: 
 

- 10 (temos o # 9, pela conversão do elemento de 

# 6, do 61, pelos motivos que já temos Estudado 

desde Livros anteriores... + 1, também do 61, ou 

seja: 9 + 1 = 10!): Temos o exato dia (10) do 

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

- 7 (dos # 6 + 1): Temos o exato mês (7) de julho 

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

IX). 

____________________ 
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____________________ 

UMA RÁPIDA DECODIFICAÇÃO SEGUNDO                   

OS ANOS DAS (RESPECTIVAS) EDIÇÕES                  

DA – Parte # IV 

 

   Então, vocês já estão se sentindo satisfeitos em 

relação ao que acabamos de tratar segundo o ANO 

desta específica 2ª. Edição da , de 

1993, ou acham que podemos fazer alguma coisa a 

mais?!..., desta vez tendo o cuidado de levar também 

em consideração no Estudo o ANO desta específica 

IMPRESSÃO, de 1999, da seguinte maneira: 
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-  1 + 9 + 9 + 3 (o ano) + 2 (o # da 2ª. edição, 

que está sendo usada para esta Decodificação!) + 

10 + 7 + 1 + 9 + 6 + 4 (os # que correspondem ao 

nascimento de Vivaldo P. S. Filho/São Luis IX) + 

1 + 9 + 9 + 9 (o ano da IMPRESSÃO desta 2ª. 

edição que estamos Decodificando!) = 89. 

   Quando, na verdade, temos: 8 + 9 = 17. 

   Que se define assim: 
 

- 10: Temos o exato dia (10) do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

- 7: Temos o exato mês (7) de julho do nascimento 

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

____________________ 

 
 

O Decodificador do Espiritismo 



                     Livro # 136: “A Impressionante DeCodificação” – André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 49 

Ed. e-book: 
    2021 

____________________ 

UMA RÁPIDA DECODIFICAÇÃO SEGUNDO                   

OS ANOS DAS (RESPECTIVAS) EDIÇÕES                  

DA – Parte # V 

 

   Algum desentendido ou desentendida que esteja 

nos observando a honesta boa intenção, mesmo não 

a considerando, somente pelo prazer de julgar sem 

antes se ater ao conjunto da obra em curso, poderá 

infantilmente acreditar, ou vir a acreditar, que não 

estamos sendo aqui o suficientemente precisos, não 

abarcando os milímetros e os centímetros dos dados 

& fatos que estamos nos propondo Revelar, assim, 

assumindo uma postura ‘de perfeccionista’, sem o 

sermos (risos), embora a nossa intenção maior seja 

a de realizar o melhor ao nosso alcance, desta vez 

acrescentemos ao Esquema-chave o exato ANO da 

1ª. edição, de 1956: 
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-  1 + 9 + 5 + 6 (o ano) + 1 (o # da 1ª. edição) + 

1 + 9 + 9 + 3 (o ano) + 2 (o # da 2ª. edição, que 

está sendo usada para esta Decodificação!) + 10 + 

7 + 1 + 9 + 6 + 4 (os # que correspondem ao 

nascimento de Vivaldo P. S. Filho/São Luis IX) + 

1 + 9 + 9 + 9 (o ano da IMPRESSÃO desta 2ª. 

edição que estamos Decodificando!) = 111. 

___________ 

   Num primeiro momento, este elemento de # 111 

poderá parecer algo deslocado do Esquema, mas se 

nós formos acrescentar a ele o horário das 15hs, do 

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

ao esquema acima, como um complemento de maior 

precisão, visto que apenas este específico dado ficou 

de fora da breve equação que acabamos de operar, 

o que haveríamos de encontrar? 

   Quando, na verdade, teremos:  

- 111 (do resultado-chave acima!) + 1 + 5 (horas, 

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

= 117. (Nota: 1 + 1 + 1 = 3, ou 15hs!! Um ‘Sinal’?!...).  

   Que se define assim: 
 

- 10x o # 10: Temos o exato dia (10) do 

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

- 10: Temos o exato dia (10) do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

- 7: Temos o exato mês (7) de julho do nascimento 

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

CONSEQUÊNCIA & UNIVERALIDADE!!                                                          

A LÓGICA DAS VIDAS SUCESSIVAS DE SÃO LUIS IX!! 
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_______________________ 

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

septenária é por causa da perfeição que se celebra nos 

dons do Espírito Santo. Descansará - diz o santo 

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

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

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

que está toda a multidão dos bem-aventurados.” 

       

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

Antonio Fazendo, Lisboa, Verbo,1974).                                                       

_______________________ 
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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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_________________ 
    

O ASSUNTO ABORDADO NÃO SE ESGOTA, VISTO 

QUE A GRANDE LEI DA REENCARNAÇÃO É OBRA 

DE DEUS PARA A NOSSA IMORTALIDADE!! 

   Desde o primeiro momento que começamos a lidar 

com estes FATOS & DADOS que dizem respeito a 

algumas das reencarnações passadas, presente ou 

futura de São Luis IX, comecei a pressentir que, 

antes de avançarmos em outras fontes, por mais 

preciosas que pudessem vir a ser, precisávamos de 

alguma maneira assegurar o que estávamos 

inicialmente propondo por meio de elementos-

chaves que estavam ou viriam a estar dentro da 

Literatura Espírita, com particular atenção para a 

de Allan Kardec & Chico Xavier, naturalmente que 

para, de certa forma, colocar em xeque qualquer 

intenção contraria ao que estávamos produzindo pela 

mediunidade e pela pesquisa, já que, antes de 

qualquer coisa, estávamos Desvendando os Sinais, 

Códigos & Enigmas (Matemáticos) Secretos de Deus, 

que, a rigor, se entranhavam por toda a Obra do 

Espiritismo, como eu já vislumbrava desde então não 

somente pela minha própria observação, mas que 

pela bondade dos nossos Benfeitores & Amigos 

Espirituais, com particular atenção para as Edições 

publicadas pela FEB, um trabalho de nossa parte que 

haveria de encontrar respaldo doutrinário pela 

originalidade das respectivas Edições publicadas pela 

Federação Espírita Brasileira, por exemplo!... 
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___________ 

   

A obra riquíssima de Allan Kardec quanto a 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, 

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, 

sábia e esclarecedora, mas especialmente pela essência 

Evangélica que trazem em si mesmas. 

Precisamos todos estudá-las com toda a dedicação do 

nosso coração.   

– Vivaldo P. S. Filho.                                                          

(Salvador/BA, 12 de fevereiro de 2021)                                                                    

___________ 
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Façamos um breve Estudo Numérico-

Chave, pela Obra de Chico Xavier! 

 

   Vejamos bem, como as coisas que dizem respeito 

à nossa Vida Com Deus se mantém integras, 

independentemente da grande má vontade dos seres 

humanos, pelo menos na sua grande maioria, pela 

insistência de lhes perverter ou desconsiderar os 

Supremos Desígnios, isto eu falo pelo fato de logo 

mais atrás termos encontrado (pelos resultados: 

de # 111, ou 3, & 15hs, por exemplo!) elementos 

numéricos, em relação às Edições (1ª. & 2ª.), numa 

associação perfeita com a atual existência de Vivaldo, 
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a atual reencarnação de São Luis IX, ficando claro 

para qualquer um que tenha alguma boa vontade que 

as Vidas Sucessivas de São Luis de França trata-se 

ou tem se tratado de um Arranjo da Vida Espiritual 

Superior com vistas a endereçar ao Plano Material a 

certeza de que todos encarnamos e reencarnamos, 

segundo a demanda moral de cada Ser Espiritual 

(ver: “A CAMINHO DA LUZ”, de Emmanuel, por 

Chico Xavier, pela Editora da FEB), entretanto, aqui 

procuraremos buscar por um outro arranjo do Mundo 

Maior, em relação ao mesmo tema, mas desta vez na 

gigantesca obra de André Luiz, pelo Chico Xavier: 

“NOS DOMINIOS DA MEDIUNIDADE”, em sua 1ª. 

edição, pela FEB, do ano de 1955, visto que desta 

maneira a sua autenticidade cientifica se manterá 

integra, já que esta rara Edição foi originalmente 

publicada vários anos antes do meu nascimento, 

que somente veio a ocorrer no ano de 1964!... 

___________ 

   Não iremos demandar agora um extenso Estudo 

dentro deste episódio, visto que aqui, por enquanto, 

somente precisaremos de nos deter no primeiro 

parágrafo de sua página de # 15, pelos motivos 

que são óbvios, quando temos as palavras-chaves: 

“conjunto” & “resulta”, que emblematicamente 

nos sinalizam tanto o conjunto das operações que 

temos realizado, a partir dos números-básicos: 4, 

7, 8, 9, 10 & 17, quanto os seus resultados em si 

mesmos, sempre repetitivos. 

   Estão me entendendo? 
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_________________ 

 

A gigantesca obra de André Luiz, pelo Chico Xavier: 

“NOS DOMÍNIOS DA MEDIUNIDADE”, pág. de # 15,                 

em sua 1ª. edição, pela FEB, do ano de 1955. 

_________________ 
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- Palavra: “conjunto”, de ida, levando apenas em 

consideração o primeiro parágrafo da página 15, cai 

sob a palavra de #: 2. 

- Palavra: “conjunto”, de volta, levando apenas 

em consideração o primeiro parágrafo da página 15, 

cai sob a palavra de #: 9. 

- Palavra: “resulta”, de ida, levando apenas em 

consideração o primeiro parágrafo da página 15, cai 

sob a palavra de #: 6. 

- Palavra: “resulta”, de volta, levando apenas em 

consideração o primeiro parágrafo da página 15, cai 

sob a palavra de #: 5. 

   Vejamos estes resultados (acima) por este prisma: 

2 (ida) + 9 (volta) + 6 (ida) = 17. 

   O mesmo que: 

- 10: Temos o exato dia (10) do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

- 7: Temos o exato mês (7) de julho do nascimento 

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

___________ 

Como nos diria o querido André Luiz, pelo Chico: 

Façamos um tanto mais! 

   E quanto ao elemento de # 5, da volta, que ficou 

aparentemente isolado dentro do acerto anterior? 

   Sigamos para o Capítulo de # V (5), Assimilação 

de correntes mentais, à pág. de # 41. 
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   Vejamos agora, por este novo prisma: 

- 5 (o # anterior, da volta, ou aparente ato falho!) 

+ 5 (do Capítulo V, agora sob o nosso foco!) + 5 

(dos # 4 + 1, da página de # 41, deste novo 

Capítulo V, para onde fomos direcionados pela 

LÓGICA da !) = 15. 

   Não foi este o exato # 15, das 15hs, ou 3 hs (1 

+ 1 + 1), como complemento ao nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX), e que foi 

incorporado ao Esquema de mais atrás, anterior a 

este de agora?!... 

___________ 

 

CONSEQUÊNCIA & UNIVERALIDADE!! A LÓGICA 

DAS VIDAS SUCESSIVAS DE SÃO LUIS IX!! 
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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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   Caro leitor e querida leitora! Antes de qualquer 

apontamento-chave, relacionado aos fatos & dados 

da Mecânica dos Números, ainda que dentro da 

Literatura Divina, precisamos ter fixando em nosso 

coração a mensagem de Amor, Justiça e de Caridade 

que haveremos de encontrar em cada página quanto 

em cada segmento da Literatura Bíblica & Espírita, 

neste último caso, com destaque sempre necessário 

para a Obra de Allan Kardec & Chico Xavier, pois 

não podemos imaginar um mundo feliz para cada 

um de nós mesmos sem que, acima de qualquer 

coisa, tenhamos o Cristo Conosco!... 

   A , mesmo que da maneira santa 

como temos apresentado até aqui, como qualquer 

outra Ciência, será sempre muito importante para 

que possamos compreender como se processam as 

cosas da vida exterior, por mais interior que ela se 

apresente, mas não podemos perder de vistas que 

somente com um coração realmente iluminado, mais 

do que o cérebro, é que haveremos de ser felizes, 

tanto da Vida Material quanto em qualquer outra 

Região do Infinito!... 
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   Este é um ponto que temos afirmado sempre que 

necessário, visto que algum leitor ou leitora, que não 

tenha pego os nossos Livros (virtuais) anteriores, 

poderá imaginar que aqui somente estamos tratando 

de cálculos e pequenas equações, com ênfase para a 

parte científica e deixando em segundo plano a 

importância da Mensagem Gloriosa do Consolador, 

quando na verdade estamos, os nossos Benfeitores 

Espirituais e eu mesmo, decididamente imbuídos de 

destacar o Cristo Amigo, e não somente esta ou 

aquela outra personalidade do presente, do passado 

e/ou mesmo do nosso futuro, pela condição mais 

venerável que às tenhamos em nosso coração, pela 

lembrança muito justa do muito fizeram ou poderão 

vir a fazer em futuras experiências na Terra Material 

por conta de alguma ou, quem sabe, de várias 

reencarnações futuras, por isso que vale a lembrança 

de que a principal VOLTA aqui a ser tratada e/ou 

 será sempre a de Nosso Senhor Jesus 

Cristo, que, segundo sabemos, se tudo correr dentro 

do esquema original, por Ele mesmo estabelecido, 

deverá acontecer pelo meado do Quarto (4º.) Milênio 

da Era Cristã!...  
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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 _______ 

A escolha dos doze apóstolos.                                        

Os seus nomes                 

 

   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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   É natural que antes de conhecermos a fundo, ou 

de pelo menos não termos estudado alguma coisa 

básica sobre determinado assunto, mais ou menos 

sério ou mais ou menos agradável, fiquemos algo 

hesitantes em lhe aceitar as possíveis verdades que 

traz a lume, como tem sido com o nosso serviço de 

Decodificação Espírita, até porque, de certa maneira, 

estamos nos deparando com algo inédito, seja pela 

forma como no fundo, e por esta razão sempre 

estamos dispostos a acreditar na boa fé de quem 

esteja se aproximando desta nossa atual tarefa um 

tanto desassossegado (risos) com o que temos 

apresentado até aqui, mas, evidentemente, que fique 

bem claro que a ideia da gente não é a de causar 

choque no coração de quem quer que seja, até pela 

suavidade Evangélica das doces Revelações que os 

nossos Benfeitores Espirituais tem nos dado conta, 

iluminando-nos o coração, suavizando-o, antes de 

nos entreter pelo cérebro, por mais valioso que ele 

seja para a nossa economia espiritual, enfim, de 

minha parte, em particular, tenho procurado ter toda 

a paciência possível (risos) para passar para os 

leitores e leitoras a certeza de uma realidade que faz 

parte da nossa Vida Eterna!... 

   A , como temos até 

aqui podido verificar, pelos elementos-chaves que 

dizem respeito a minha atual existência quanto a de 

outras anteriores encarnações, vai se consolidando 

não apenas por uma questão de fé, irracional, apenas 

sentida ou pressentida, mas com aquele toque todo 

atraente dos fatos & dados científicos que vão sendo 

consequentemente identificados!! 
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   E um dos fatos que temos dado algum destaque 

dentro deste cortejo de luminosas Revelações, é o de 

termos reencarnado na personalidade do Evangelista 

São Lucas, quanto na do Apóstolo São Filipe, isto 

tendo sido possível por conta de uma muito bem 

articulada Reencarnação “Múltipla” – Já dissemos 

que se trata de uma Técnica do Plano Espiritual 

Superior, que possibilita, a partir da condição mais 

ou menos elevada de cada Ser, um único Espírito vir 

a encarnar ou a reencarnar em dois, ou mais, corpos 

materiais ao mesmo tempo! 

 

Estudem os Livros # 108 & 109, de André Luiz,                         

pela lavra mediúnica de Vivaldo P. S. Filho 

     

André Luiz volta a nos oferecer mais alguns elementos-chaves: 

numéricos, literários & editoriais que comprovam a atual Reencarnação 

(Matematicamente) Programada de São Lucas & São Filipe, duas das 

encarnações passadas de Luis IX de França,                                                                             

desta vez pela obra de Emmanuel, por Chico Xavier!!  

__________ 
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___________ 

Filipe, uma vida passada de São Luis IX,  

um dos Apóstolos de Jesus. 

 

   Quem já nos acompanha o Estudo a mais tempo, 

já deve ter verificado que tivemos a oportunidade de 

realizar Decodificações em Edições do Antigo e do 

Novo Testamento que não a de JOÃO FERREIRA DE 

ALMEIDA, se bem tudo vindo a se enquadrar no 

esquema-chave de sempre, demonstrando que cada 

obra, por cada editora, tem o seu quinhão de verdade 

sobre as Vidas Sucessivas de São Luis IX, por isso 

que, aqui, vamos nos aproveitar de uma passagem 

que, por si só, já nos garante os sucessivos acertos 

que haveremos de encontrar caso venhamos a fazer 

outras investigações, seguindo o curso natural das 

informações consequentes & universais sobre o 

tema que temos oferecido a partir da bondade do 

Espírito da Verdade! 
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A escolha dos doze apóstolos.                                                       

Os seus nomes 

Em Lucas 6:14 

(A partir da “Bíblia Sagrada”, pela tradução para o português                  

por João Ferreira de Almeida, Sociedade Bíblica do Brasil,                 

2ª. edição, 1993). A imagem é da internet/Google. 

- Palavra: “Filipe”, de ida, levando apenas em 

consideração o específico versículo 14, do Capítulo 

6, da página 69, cai sob a palavra de #: 16. 

- Palavra: “Filipe”, de volta, levando apenas em 

consideração o específico versículo 14, do Capítulo 

6, da página 69, cai sob a palavra de #: 3. 
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   Creio, que possamos deduzir assim: 

- 10 (dos # 3 + 6 + 1): Temos o exato dia (10) do 

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

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

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

- No # 6 ... & 4 (dos # 3 + 1): quando teremos: O 

exato ano de (19) 64, do nascimento de Vivaldo 

P. S. Filho (São Luis IX)..., nascimento que 

ocorreu: às 3hs da tarde (ou 15hs)..., dados que são 

comprovados pela C.N. de Vivaldo. 
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   Como acabamos de verificar, ainda na 

, pela tradução do grande João Ferreira 

de Almeida, vemos os quadros impressionantes da 

Decodificação surgirem como se estivéssemos sob 

uma chuva de doces e encantadoras estrelas divinas, 

dando-nos a certeza de que os Poderes do Mais Alto 

estiveram, como ainda estão, por detrás destas 

Revelações, afinal, estamos lidando com uma obra 

das mais veneráveis em todo o mundo, considerada 

mesmo pelos que não são espíritas ou cristãos, visto 

a grandeza de alma do seu tradutor quanto da beleza 

das próprias narrativas que aí foram e se encontram 

(matematicamente?!...) ajustadas, a clamarem aos 

habitantes da Vida Material para que andemos pelos 

caminhos que Nosso Senhor Jesus Cristo seguiu e 

continua a seguir dos Esplendores Celestiais, embora 

nunca tenha nos deixados órfãos aqui mesmo nas 

sombras do mundo carnal, independentemente da 

crença que estejamos professando nesta nossa atual 

experiência reencarnatória!! 

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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_________________ 

   E já que estamos falando em fatos & dados 

extraordinários, como vimos na sua narrativa-chave, 

nada mais justo do que pinçarmos de dentro desta 

mesma passagem de São Lucas: 6:14, um outro 

esquema-chave que haverá de nos enriquecer ainda 

mais quanto ao fato das Vidas Sucessivas de São 

Luis IX, da seguinte maneira: 

A escolha dos doze apóstolos.                                                       

Os seus nomes 

Em Lucas 6:14 

(A partir da “Bíblia Sagrada”, pela tradução para o português                  

por João Ferreira de Almeida, Sociedade Bíblica do Brasil,                 

2ª. edição, 1993). A imagem é nossa. 

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

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

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

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

- No # 6 ... & 4: quando teremos: O exato ano de 

(19) 64, do nascimento de Vivaldo P. S. Filho 

(São Luis IX). 

_________________ 

Os ‘Números de Deus’ pelas Vidas 

Sucessivas de São Luis IX, pela Obra                

de João Ferreira de Almeida!! 

_________________ 
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A divina presença de Jesus pela                 

Decodificação Espírita! – Parte # I 

 

A escolha dos doze apóstolos.                                                       

Os seus nomes 

Em Lucas 6:14 

(A partir da “Bíblia Sagrada”, pela tradução para o português                  

por João Ferreira de Almeida, Sociedade Bíblica do Brasil,                 

2ª. edição, 1993). A imagem é nossa. 

- Palavra-chave: “Filipe”, de ida, levando em 

consideração todo o específico Capítulo 6 referente a 

esta passagem: A escolha dos doze apóstolos, 

que vai do versículo 12 ao 16, da página 69, cai sob 

a palavra de #: 55. 
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- Palavra-chave: “Filipe”, de volta, levando em 

consideração todo o específico Capítulo 6 referente a 

esta passagem: A escolha dos doze apóstolos, 

que vai do versículo 12 ao 16, da página 69, cai sob 

a palavra de #: 25. 

   Que facilmente pode-se deduzir assim: 

- 10 (dos #  5 + 5, de ida): Temos o exato dia (10) 

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

IX). 

- 7 (dos # 2 + 5, da volta): O exato mês (7) de 

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

Luis IX). 

___________  
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___________  

   Dessa vez (logo acima) levamos em consideração 

todas as palavras que foram e/ou estão inseridas 

nesta específica passagem do Evangelista São Lucas 

(6:14), contando as palavras desde a primeira (em 

6:12) até a última (em 6:16), o que parece estar 

reforçando a ideia desta passada-presente-futura 

reencarnação de Vivaldo P. S. Filho, na roupagem 

do Apóstolo São Filipe, já que o dia, mês e ano de 

meu nascimento se destacam no Esquema!! 

___________  

   Vejamos assim: 

- 6 (Capítulo) + 14 (versículo que menciona Filipe) 

+ 12 (versículo inicial!) + 16 (versículo final!) = 

48.  

   Temos o seguinte quadro-chave, o Esquema que 

estava faltando dentro do conjunto-chave: 

- 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). 

__________________ 

   Evidentemente, como temos dito, a coisa toda não 

para por aqui, já que outros FATOS & DADOS que 

dizem mais respeito a atual VOLTA de São Luis IX 

haverão de serem  a partir de outras 

tantas investigações que possam serem realizadas 

por aqueles e aquelas mais competentes do que eu 

mesmo!! 
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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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A divina presença de Jesus pela                 

Decodificação Espírita! – Parte # II  

 

A escolha dos doze apóstolos.                                                       

Os seus nomes 

Em Lucas 6:14 

(A partir da “Bíblia Sagrada”, pela tradução para o português                  

por João Ferreira de Almeida, Sociedade Bíblica do Brasil,                 

2ª. edição, 1993). A imagem é nossa. 

   Eu sei que assim como eu deve existir alguém que 

não consegue esconder a enorme ansiedade, quando 

não a grande expectativa, de poder realizar alguma 

coisa a mais sobre este assunto que tanto prezamos 

intermediar Entre os Dois Mundos, em assim sendo 
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me permitam fazer um novo Estudo a partir de todos 

os elementos (#) que encontramos ou que de certa 

maneira já nos aproveitamos até aqui, dentro deste 

especifico episódio de Lucas (6:14), claro que isto 

não apenas para o nosso deleite pessoal, no que já 

seria uma deliciosa pretensão espiritual, mas para 

que a Decodificação continue avançando sob a égide 

da segurança cientifica, no que toca à concordância 

e à universalidade, por exemplo: 

- 6 (Capítulo) + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 (os # de 

todos os versículos desta passagem de Lucas!) + 

10 + 7 + 1964 + 15 (a data e hora do nascimento 

de Vivaldo P. S. Filho/São Luis IX) + 1993 (o ano 

desta Edição da !) + 2 (o # da 2ª. 

edição desta Bíblia Sagrada) = 4,067. 

   Que facilmente pode-se deduzir assim: 

- 10 (dos # 6 + 4): Temos 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). 

- No # 6 ... & 4: quando teremos: O exato ano de 

(19) 64, do nascimento de Vivaldo P. S. Filho 

(São Luis IX). 

_________________ 

Os ‘Números de Deus’ pelas Vidas 

Sucessivas de São Luis IX, pela Obra                

de João Ferreira de Almeida!! 

_________________ 
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   Se alguém achou que eu havia me permitido deixar 

algo passar batido (risos), este alguém acertou em 

cheio, pois ficou faltando os exatos # 6 & 9, os 

números que correspondem à página (69) onde se 

encontra esta específica passagem de São Lucas 

(6:14), mas posso garantir que não foi esquecimento 

não, mas, sim, uma observação que pude fazer na 

medida em que eu ia Decodificando, arrumando um 

jeito de poder Desvendar mais este mistério da Vida 

Evangélica de São Luis IX (Filipe); de que este # (69) 

deveria ser mantido em separado, pois ele já nos diz 

tudo a respeito de sua conexão com a atual Missão 

Mediúnica de São Luis IX, pelos motivos que já temos 

tratado desde Livros (virtuais) anteriores!! 

   Por outro lado, vejamos isto: 

- 6 (Capítulo) + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 (os # de 

todos os versículos desta passagem de Lucas!) + 

10 + 7 + 1964 + 15 (a data e hora do nascimento 

de Vivaldo P. S. Filho/São Luis IX) + 1993 (o ano 

desta Edição da !) + 2 (o # da 2ª. 

edição desta Bíblia Sagrada) = 4,067. 

   Desta vez, somando a este # 4,067 os # das 

palavras-chaves: 16 (ida) + 3 (volta) + 55 (ida) 

+ 25 (volta) = 4,166. 

   Quando temos: 4 + 1 + 6 + 6 = 17. 

- 10: Temos o exato dia (10) do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

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

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

Reprisemos o Quadro-Chave que acabamos de 

encontrar, pois ele é dos mais sugestivos & 

emblemáticos para o nosso Estudo! 

 

   Desta vez, somando a este # 4,067 os # das 

palavras-chaves: 16 (ida) + 3 (volta) + 55 (ida) 

+ 25 (volta) = 4,166. 

Quando temos: 4 + 1 + 6 + 6 = 17. 

   Antes de qualquer procedimento, notemos bem a 

disposição dos respectivos # chaves, quando, a 

partir daí, Decodificaremos pela seguinte maneira: 
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- 10 (dos # 6 + 4): Temos o exato dia (10) do 

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

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

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

- No # 6 ... & 4: quando teremos: O exato ano de 

(19) 64, do nascimento de Vivaldo P. S. Filho 

(São Luis IX). 

__________ 
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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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______________ 

 

A Santa Seia. 

______________ 

 

A Mensagem de Vida Eterna de Jesus. 

______________ 
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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 JOÃO FERREIRA DE ALMEIDA,                                                                     

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) 
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As Reencarnações de   

São Luis IX 
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São Patrício da Irlanda 

São Patrício escreveu um livro autobiográfico 

intitulado "Confissão". Através dele sabemos que 

Patrício nasceu numa vila que pertencia a seu pai e 

ficava numa região entre Inglaterra e a Escócia. Ele 

nasceu no ano 377. Seu pai, Calpurnius, era 

cristão. E seu avô era padre (nesse tempo, os 

padres ainda podiam se casar). Porém, apesar da 

influ~encia religiosa, somente na adolescência é 

que patrício se interessou pela religião e pelos 

estudos... 

O jovem Patrício conseguiu embarcar para a Grã-

Bretanha. Depois, foi para a França. Lá, partilhou a 

vida em vários mosteiros e conseguiu se habilitar 

para a vida religiosa, que unia o estilo de vida 

monástico, pela disciplina e oração, e também 

missionário, caracterizando-se pelo desejo de 

anunciar o Evangelho aos pagãos... 

Quando o Bispo responsável pela missão na Irlanda, 

chamado Paládio, faleceu, o Papa Celestino I 

convocou justamente Patrício para dar continuidade 

à missão. Por isso, ele sagrado bispo e viajou para a 

Irlanda no ano 432... 

O que aconteceu na vida de São Patrício e na 

Irlanda nas três décadas que se seguiram, foi 

simplesmente extraordinário. Tanto que a missão de 

São Patrício ficou gravada para sempre na História 

da Irlanda, da Igreja Católica e até mesmo na 

história da Humanidade. São Patrício fez nada 

menos do que mudar o destino de um povo através 

do Evangelho. Sua missão levou à conversão 

praticamente toda a Irlanda. Tudo isso sem contar 

com ajuda política e sem jamais usar de violência 

contra aqueles que preferiam continuar no 
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paganismo. Seu lema era respeitar para ser 

respeitado... 

São Patrício faleceu no dia 17 de março do ano 461, 

na cidade de Down. Hoje, a cidade se chama 

Downpatrick (Cidade de Patrício) em sua 

homenagem.  Há Séculos, o dia 17 de março é 

feriado nacional, quando se celebra o dia de São 

Patrício, a conhecido como a glória da Irlanda. 

Existem hoje na Irlanda mais de duzentos 

santuários construídos em honra a São Patrício, 

padroeiro do país... 

História de São Patrício - Santos e Ícones Católicos - Cruz Terra Santa 

______________ 

   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 

P. S. Filho (São Luis IX) como Patrício da Irlanda, 

segundo alguns dos poderes mediúnicos que eu já 

possuíamos à época, embora os nossos Benfeitores 

Espirituais apenas tenham dito sobre isto de uma 

https://cruzterrasanta.com.br/historia-de-sao-patricio/365/102/
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maneira muito breve, sem maiores detalhes-chaves, 

mas, agora, creio que devamos fazer um novo 

Estudo, desta vez com bases em elementos-chaves 

que  poderão nos ajudar a compreender um pouco 

melhor, pelo menos pela 

, como se deu a Mecânica (Matemática) 

da Reencarnação de São Luis IX neste específico 

episódio da existência planetária..., inclusive, quando 

devemos levar em consideração que aqui apenas nos 

apoiamos em DADOS & FATOS da narrativa que diz 

respeito ao Plano Material! 

______________                                                 

 

Atribuições: pregar o cristianismo na Irlanda, fundar a primeira diocese irlandesa e 

ser o primeiro a incetivar a confissão particular. Trebor e cruz. 

Patrício da Irlanda – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org)   

______________ 

Os fatos da Matemática Divina que estão                  

sendo racionalmente apresentados                                        

pela Decodificação Espírita!! 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sacramento_da_Reconcilia%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Trifolium
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cruz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Patr%C3%ADcio_da_Irlanda
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______________ 

   Peguemos os dados do nascimento e da morte 

de São Patrício da Irlanda, e façamos uma rápida 

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

vejamos no que vai dar: 

(Ele nasceu no ano 377... São Patrício faleceu 

no dia 17 de março (3) do ano 461, na cidade 

de Down.) ... segundo acessado da fonte Google, em 

14/02/2021. 

- Ano do Nascimento de São Patrício: 377. 

   Vejamos dessa maneira:  

- 10 (dos # 3 + 7): O exato dia (10) 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). 

______________ 

   Como verificamos, a situação-chave não poderia se 

dar de maneira mais conexa com os DADOS da atual 

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

nos evidencia, pelo menos isto, que alguma coisa de 

surpreendente está realmente por detrás desta nova 

faceta das Vidas Sucessivas de São Luis IX, até 

porque as coisas da Matemática Divina, em relação 

a este mesmo FATO, não param por aí, já que outros 

elementos-chaves haverão de surgir para que, até, 

nos comprovem sobre esta especifica reencarnação 

de São Luis IX, do seu Espírito, como Patrício da 

Irlanda!! 
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______________ 

 

- O dia & mês da Morte de São Patrício: dia 17 de 

março (3). 

   Primeiro, vejamos dessa maneira:  

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

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

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

__________________ 

   Números estes, que também poderemos deduzir 

da seguinte maneira: 

- 4 (dos # 1 + 3): 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). 

__________________ 

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!! 
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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... 

(Ele nasceu no ano 377... São Patrício faleceu 

no dia 17 de março (3) do ano 461, na cidade 

de Down.) ... segundo acessado da fonte Google, em 

14/02/2021. 

- Ano da morte de São Patrício: ano 461. 

   Números estes, que podemos deduzir da seguinte 

maneira: 

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

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

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

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

- No # 6 ... & 4: quando teremos: O exato ano de 

(19) 64, do nascimento de Vivaldo P. S. Filho 

(São Luis IX). 

__________________ 

Os fatos da Matemática Divina que estão                  

sendo racionalmente apresentados                                        

pela Decodificação Espírita!! 

__________________ 
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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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Uma certeza já podemos ter, a de que uma 

reencarnação PASSADA está, pelo menos, 

MATEMATICAMENTE associada à outra FUTURA!   

 __________________ 

(Ele nasceu no ano 377... São Patrício faleceu 

no dia 17 de março (3) do ano 461, na cidade 

de Down.) ... segundo acessado da fonte Google, em 

14/02/2021. 
__________________ 

   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 São Patrício, 

quanto a atual personalidade de Vivaldo P. S. Filho 

(São Luis IX): 

- 377 (o nascimento de São Patrício!) +  461 (a 

morte de São Patrício!) + 10 + 7 + 1964 (o dia, 

mês & ano do nascimento de Vivaldo P. S. 

Filho/São Luis IX!) + 15 (a hora do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho/São Luis IX, como consta em sua 

C.N.!)  = 2,834. 

   Números, 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). 

__________________ 
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Reprisemos o quadro-chave anterior para 

que a situação se fixe em nossa mente, sem 

margem para dúvidas! 

   Da seguinte maneira: 

- 377 (o nascimento de São Patrício!) +  461 (a 

morte de São Patrício!) + 10 + 7 + 1964 (o dia, 

mês & ano do nascimento de Vivaldo P. S. 

Filho/São Luis IX!) + 15 (a hora do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho/São Luis IX, como consta em sua 

C.N.!)  = 2,834. 

   Números que, também, poderemos deduzir da 

seguinte maneira: 

- 10 (dos # 2 + 8): Temos o exato dia (10) do 

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

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

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

__________________ 

   Como?...  

   Vocês ainda não estão satisfeitos?!...  

   Eu também não (risos)!!! 

   Por esta razão, amigos e amigas, é que faremos 

mais alguma coisa, não somente para nos iluminar a 

mente, pelo fato de aqui estarmos Desvendando 

cientificamente tantos mistérios da Vida Oculta do 

Plano Material (5ª. Esfera), mas porque isto vem de 

encontro aos nossos anseios morais de Elevação para 

Deus, !! 
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   Vejamos # 1: 

(Ele nasceu no ano 377... São Patrício faleceu 

no dia 17 de março (3) do ano 461, na cidade 

de Down.) ... segundo acessado da fonte Google, em 

14/02/2021. 
__________________ 

   Desta vez, vamos levar também em consideração 

o DIA (17) & MÊS (3) do nascimento de São 

Patrício (São Luis IX), para vermos como a coisa irá 

se desenrolar: 

- 377 (o nascimento de São Patrício!) +  17 + 3 

+ 461 (o dia, mês & ano da morte de São 

Patrício!)  +  10 + 7 + 1964 (o dia, mês & ano do 

nascimento de Vivaldo P. S. Filho/São Luis IX!) + 

15 (a hora do nascimento de Vivaldo P. S. 

Filho/São Luis IX, como consta em sua C.N.!) = 

2,854. 

   Números, 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). 

__________________ 

- 10 (dos # 2 + 8): Temos 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). 
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__________________ 

   Vejamos # 2: 

(Ele nasceu no ano 377... São Patrício faleceu 

no dia 17 de março (3) do ano 461, na cidade 

de Down.) ... segundo acessado da fonte Google, em 

14/02/2021. 
__________________ 

   Desta vez, vamos levar também em consideração 

o DIA (17) & MÊS (3) do nascimento de São 

Patrício (São Luis IX), para vermos como a coisa irá 

se desenrolar: 

- 377 (o nascimento de São Patrício!) +  17 + 3 

+ 461 (o dia, mês & ano da morte de São 

Patrício!)  +  10 + 7 + 1964 (o dia, mês & ano do 

nascimento de Vivaldo P. S. Filho/São Luis IX!) + 

15 (a hora do nascimento de Vivaldo P. S. 

Filho/São Luis IX, como consta em sua C.N.!) = 

2,854. 

   Números, que podemos deduzir assim: 8 + 5 + 

4 = 17. 

   O mesmo que: 

- 10: Temos 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). 

__________________ 

   Estão satisfeitos agora? 



                     Livro # 136: “A Impressionante DeCodificação” – André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 105 

Ed. e-book: 
    2021 

   Eu creio que não, e nem eu mesmo! – Risos. 

   Então, sigamos adiante: 

__________________ 

   Vejamos # 3: 

(Ele nasceu no ano 377... São Patrício faleceu 

no dia 17 de março (3) do ano 461, na cidade 

de Down.) ... segundo acessado da fonte Google, em 

14/02/2021. 
__________________ 

   Desta vez, vamos levar também em consideração 

o DIA (17) & MÊS (3) do nascimento de São 

Patrício (São Luis IX), para vermos como a coisa irá 

se desenrolar: 

- 377 (o nascimento de São Patrício!) +  17 + 3 

+ 461 (o dia, mês & ano da morte de São 

Patrício!)  +  10 + 7 + 1964 (o dia, mês & ano do 

nascimento de Vivaldo P. S. Filho/São Luis IX!) + 

15 (a hora do nascimento de Vivaldo P. S. 

Filho/São Luis IX, como consta em sua C.N.!) = 

2,854. 

   Números, que podemos deduzir assim: 8 + 5 + 

4 = 17, a partir de uma rápida soma destes # da 

direita (,) mas, como fica claro, ficou faltando o # 

(2) da esquerda (,)! 

   Pois bem, o que acham de realizarmos uma nova 

soma, a partir destes dois elementos (# 17 & 2), já 

que entram agora no Esquema-chave?!... 
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_________________ 

      

São Patrício & São Luis IX. 

      _________________  

__________________ 

   Seguindo o quadro-chave anterior, de logo acima, 

a partir destes dois elementos (os # 17 & 2),  

façamos assim: 

- 10 (dos # 1 + 7 + 2): Temos o exato dia (10) do 

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

- 7 (do # 17): O exato mês (7) de julho do 

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

__________________ 

   Estão satisfeitos agora? 

   Agora, eu estou. – Risos. 
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ST PATRICK’S DAY  
 

   Me parece que enquanto não tivermos uma data 

para a minha (atual) desencarnação, o quadro-

chave ficará dessa maneira aí mesmo, com uma 

mistura de quero mais, como se estivesse sempre 

faltando algum ajuste a ser feito, sem uma definição 

que possa decidir a questão, aliás, isto é natural que 

aconteça, se bem que os Esquemas-Chaves que 

vimos surgir mais atrás nos garantem que há sim um 

Plano Maior que liga uma encarnação às outras, que 

segundo entendemos se tratam do mesmo Espírito 

Imortal!... No mais, é aguardar o tempo e ver para 

conferir!! – Risos. 
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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!! 
_______________ 

 
 

Quem desejar conhecer um pouco melhor esta encarnação passada de São Luis 

IX, no que toca a detalhes emocionais e culturais de São Patrício, mesmo que 

em breve síntese mediúnica, se dirigir para o nosso Livro # 7. 
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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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_____________ 

_____________ 

   Por maior que seja a nossa expectativa e a nossa 

intenção, quando iniciamos estes Estudos não temos 

como precisar como ele haverá de se desenvolver e, 

principalmente, como vai se encerrar, a não ser, é 

claro, em linhas gerais, já que os seus Autores vão 

sugerindo-nos mentalmente uma ou outra coisinha, 

como se, de verdade, eles estivessem interessados 

em nos deixar ansiosos pelo que o Céu está ou estará 

a nos dedicar, creio pelo fato de gostarmos muito de 

aventura e de romance, pelo menos em relação a 

mim, então, parece que eles sabem o que nós mais 

estamos desejando, até porque na vida que levamos 

hoje em dia, com tantas complicações de ordem 

moral, material e/ou física, nada mais atraente para 

o nosso coração do que balancearmos estes dois 

conceitos de vida alegre e saudável!... 

   Na Decodificação, como vimos até aqui, podemos 

nos envolver tanto pelo romance quanto pela grande 

aventura, com se estivéssemos num filme de mil 

emoções cientificas, filosóficas e religiosas!... 

Vivaldo P. S. Filho                                
 

Sob a Inspiração de André Luiz  

Vivaldo P. S. Filho (médium)                          

(Salvador/BA, fevereiro 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: 

2ª. Edição do ano de 1993, da Bíblia Sagrada, pela 

tradução de João Ferreira de Almeida, da Sociedade 

Bíblica do Brasil, e dentro deste específico episódio, 

Lucas 6:14, por exemplo, não para por aí, ala haverá de 

necessitar de um desenvolvimento, de uma ampliação, 

já que temos observado que em determinados pontos a 

coisa toda poderá se conectar com outras partes da 

mesma obra, estabelecendo-se uma relação: Numérica, 

Literária & Editorial, com o todo e não somente com uma 

determinada parte, entretanto, aqui, trouxemos 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 25 anos de tarefas na Seara de Jesus, com                   

mais de 100 Livros (virtuais) já publicados (virtualmente),                                       
e todos 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 
_________________ 

_________________

 

   Minhas queridas amigas e meus queridos amigos 

em Espiritismo, Espiritualismo, e Espiritualidade! O 

que eu teria a mais para lhes dizer em relação ao 

meu insignificante mandato na mediunidade que, até 

aqui, eu ou os meus generosos e dedicados Amigos 

& Benfeitores Espirituais já não tenham dito, aliás, o 

que eles, particularmente eles (risos), mais tem feito 

por mim, nestes meus longos 25 para 26 anos de 

Doutrina, é me dar o aconchego de seus corações, 

quando – a despeito da indiferença e da desconfiança 

de alguns espíritas, menos afeitos às coisas que pode 

realmente tocar a alma da gente, geralmente cheios 

de ‘pompa e pose’ por se acreditarem possuidores de 

grande valor espiritual por tão somente estarem na 

condição (temporária) de coordenadores e dirigentes 

de determinadas agremiações espíritas, quase que 

totalmente esquecidos de Jesus Cristo, Allan Kardec 

& Chico Xavier, dos seus exemplos santificantes 

– vivem a me tocar o próprio Espírito pelas doces 

orquídeas do amor que eles já possuem em alto grau 

de evolução moral, deixando-nos a todos cada vez 
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mais convencidos de que FORA DA CARIDADE (DO 

AMOR) NÃO HÁ SALVAÇÃO, por isso devo então 

acrescentar a cada leitora e leitor de nossa obra que 

aqui não entra em cena o orgulho, o egoísmo, e nem 

tão pouco a vaidade, pelo menos a doentia (risos), 

visto que o que há mesmo em cada expressão de 

respeito e consideração que eles devotam à minha 

apagada figura físico-espiritual é este abençoado  

Sentimento de que Emana de Deus, que nos quer ver 

amando-nos uns aos outros como o Seu Filho Amado 

nos amou!... 
 

   Mais do que nunca, o mundo material clama por 

gentileza, por carinho, e por afeto! 
 

   Se na atualidade estamos carentes de tudo isto, 

por força, inclusive, da pandemia que teima em nos 

arrebatar o ser para o sofrimento e para a aflição, 

não é menos verdade que podemos vencer toda a 

aflição e todo o sofrimento, senão hoje, mas com 

certeza em algum dia a frente, quando pararmos por 

algum momento para refletir o quanto é doce e o 

quanto é fácil seguir ao Cristo Amado!... 
 

   Segundo Chico Xavier, a dor e o sofrimento não é 

obra de Deus, e nem poderia ser, vocês não 

acham?!..., mas, unicamente, uma consequência dos 

nossos grandes, ou pequenos, deslises que, por sua 

vez, parecem não nos deixar a mente em paz até 

que, pela Evolução, venhamos a agir diferente de 

como agíamos antes. 
 

   Se precisamos nos Instruir, precisamos mais ainda 

de nos Amar uns aos outros!! 
 

Vivaldo P. S. Filho  
(Salvador/BA, 14 de fevereiro de 2021) 
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   Nota de André Luiz: Fizemos questão de tão somente 

ficar próximo ao Vivaldo, para que ele, a partir dele 

mesmo, pudesse grafar a mensagem que acabamos de 

ver ele produzir, aliás, temos dito, aqui e ali, que o seu 

Espírito não somente é envolvido pelas bençãos do Mais 

Alto quando está em atividade mediúnica, por exemplo, 

como, também, irradia uma claridade que também nos 
faz muito bem quando próximo a ele nos encontramos..., 

que diga o Codificador em relação ao grande Espírito São 

Luis!! 
 

_______ 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 

humilde esforço espiritual, para que de alguma 

maneira elas e eles, que tanto amamos, que já nutrem 
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algum carinho pelo que temos produzido intensamente 

desde o ano de 1996, possam também fazer parte desta 

benção Literária, que é mediúnica e de pesquisa, que 

definitivamente vem do Plano Espiritual Superior e que 

tem se derramado sobre as nossas cabeças.                                                                                      

_____________      

   Se não for demais, eu constaria de pedir a cada leitora 

e leitor que, se possível, divulgue os nossos atuais 

mais de cem (100) livros mediúnicos (virtuais: em 

PDF.) nas suas redes sociais e entre os seus familiares e 

amigos, para que o nosso Espiritismo possa avançar no 

Plano Material sempre com aquele frescor de amizade 

que tanto empolgava os doces cristãos primitivos, aliás, 

nos dias atuais de pandemia da Covid-19 o que mais 

estamos necessitando, além de fazermos a urgente 

Caridade Material aos que mais necessitam, é de 

realizar a grande benção da Caridade Moral, em forma 

de Livros que venham a edificar a alma das pessoas, na 

lembrança do que, certa vez, o grande Emmanuel disse 

(O Consolador, 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 Material!..., 

eu continuo esperançosa que cada um e uma, em 

particular, esteja, de alguma maneira, contribuindo 

com a Mensagem do Consolador Prometido, pois, na 

condição de espíritas, nada mais acertado do que 

ajudar o Mais Alto na difusão da Obra gigantesca 

de Allan Kardec!... 

    E por falar nele, tocar novamente em seu adorável 

nome, vejamos que o Espiritismo está em Festa, 

visto que neste ano, no dia 18 de abril de 2021, 

estaremos Celebrando o: 164º. Aniversário do 

Nascimento da Doutrina!..., por esta razão, os 

Espíritos Amigos, capitaneados por André Luiz, neste 

Livro # 136, estão trazendo este presente dos Céus, 

que haverá de iluminar ainda mais o coração de todos 

aqueles que já tem Jesus como o seu Guia Maior!... 

   Veneranda                                     
Vivaldo P. S. Filho (médium)                       

(Salvador/BA, 16 de fevereiro 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: João F. de Almeida                                      

(Escritor & Tradutor) 
   

 

_____________                                                    

Entrevista concedida pelo querido Benfeitor, que, dentre 

outras atividades executa na Vida Maior, continua 

escrevendo e traduzindo para o seu idioma a partir de 

línguas, por enquanto, indevassáveis para os habitantes de 

sua própria Esfera, no dia 15 de fevereiro de 2021,                    

ao Espírito André Luiz, no Lar do próprio                           

médium Vivaldo P. S. Filho.                                                            

_____________ 
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1) Querido Amigo! Não há como expressar em 

palavras, o que vai no nosso coração agora por 

estar podendo lhe Entrevistar, aliás, algo que 

há muito tempo eu tenho tentado fazer (risos), 

mas que, por força de suas inúmeras tarefas 

na Vida Maior, não havia sido ainda possível, 

algo bastante compreensível quando ficamos a 

imaginar as incontáveis horas de sua atual 

existência que precisam ser aproveitadas por 

você na condição de tradutor de línguas que, 

por enquanto, nos escapam ao entendimento 

e a compreensão, não exatamente as que, 

mais ou menos, conhecemos na existência 

humana, mas aquelas que são originárias de 

Outros Orbes do Infinito, então, por favor, 

aceite a nossa alegria em lhe ver aqui e poder 

lhe ouvir a respeito de alguns assuntos que 

nos pareçam mais necessários no momento... 
 

Qual a sua impressão geral sobre a atual 

Morada Terrena? 
 

R – Olha, meu bom André Luiz! Pode ser que 

eu tenha muitas ocupações e grandes tarefas 

a realizar na Vida Mais Alta, porém, seria uma 

grande desconsideração de minha parte se, 

depois de tantos apelos (risos), eu não me 

decidisse a lhe conceder esta Entrevista, até 

porque, como todos sabemos, a tarefa do 

Livro, por exemplo, por mais valiosa e por 

mais meritória que seja para qualquer autor, 
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visto que ele exercerá algum tipo de alegria e 

proveito a quem lhe der a devida atenção, 

, claro, porque 

temos muito o que aprender com os livros, 

quando moralmente bem produzidos, mas 

muito mais a ganhar quando estamos lidando 

com as demais pessoas de corpo a corpo, 

aprendendo com a própria experiência, talvez, 

isto já nos antecipando alguma coisa da Vida 

Mental dos Espíritos do Bem Maior!... 
 

Não estamos dizendo qualquer bobagem, pois 

o que seria das criaturas que, por inúmeras 

dificuldades, não tivessem a condição de 

adquirir ou de poder ler um bom livro?...  
 

Será que elas estariam fadadas ao perpétuo 

atraso espiritual?...  
 

Claro que não, quando vemos muitos Espíritos 

de Luz, com um conhecimento vasto em todas 

as áreas do conhecimento, que, mesmo não 

tendo tido a oportunidade de ler um só Livro 

durantes as suas milenares existências, hoje 

desfrutam de um Saber Supremo que somente 

foi possível acessar pelo Amor que nutriram ao 

seu semelhante!! 
 

O Livro é importante? 
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Claro que sim, mas não é o fundamental para 

que alcancemos a verdadeira paz de Espírito 

que tantos buscam, mas que, por enquanto, 

pouquíssimos tem alcançado!! 

 

Segundo o Benfeitor João F. de Almeida, estes dois são os mais 

importantes Livros da Codificação Kardequiana. 

Certamente, que, por este motivo muito obvio, 

os Seres de Luz trataram de sentenciar, em O 

Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan 

Kardec, segundo particularmente compreendo 

o mais importante Livro da Codificação 

Espírita, a necessidade de primeiro amarmo-

nos uns aos outros, por recomendação divina 

do Cristo de Deus, e, somente depois, de nos 

instruirmos, agora, segundo as condições e 

as necessidades transitórias de cada indivíduo, 

na Terra ou no Além. 
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Mas para definir este nosso primeiro momento 

de sua primeira questão, devemos estar com 

aquela viva passagem espírita que nos diz o 

seguinte, e que certamente haverá de definir 

todas as nossas eventuais pretensões acerca 

do sentimento e do conhecimento:  
 

– “Quem sabe pode muito, mas 

quem ama pode mais”.  

_____________ 
 

Quanto ao desfecho, caro André, desta sua 

primeira questão, posso lhe dizer, com toda a 

franqueza de meu pobre coração, que não 

tenho muita esperança de que a Humanidade, 

de uma maneira geral, pelo menos não por 

agora, consiga estabelecer para si mesma uma 

rota capaz de lhe assegurar a paz que todos, 

mais ou menos, almejam, sim, porque tem 

pessoas aí que adoram se manterem na 

perturbação, e ainda perturbarem os demais 

irmãos de caminhada terrena, não porque lhes 

faltem condições para isso, mas porque, como 

eu disse, por enquanto, não desejam alcançar 

esta nossa pacificação, a pacificação espírita, 

que facilmente poderá vir a ser alcançada pela 

segura caminhada no Bem, enfim, não existe 

ainda uma vontade, mais geral, de se construir 

uma paz mais coletiva do que individual, pelo 

exercício da doce e terna Caridade, e olha que 

não estamos falando com exclusividade de 
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uma ação no bem material, mas quela que diz 

respeito ao bem maior que é todo moral... 
 

 
 

Muitos, poderão até se desfazerem de metade 

dos seus bens materiais em benefício de 

muitos outros, entretanto são poucos, poucos 

mesmo, que já nutrem aquela vontade mais 

decidida de se Elevar para Deus por meio de 

uma vida mais espiritualizada, em termos 

de afeto, de respeito e de consideração aos 

seus semelhantes, e isto tem ficado ainda 

mais evidenciado quando observamos, aqui e 

acolá, pessoas desfazendo-se de dinheiro e 

bens, por exemplo, mas completamente, ou 

quase isso, incapazes de levantar uma só gota 

de boa vontade quando a questão é a de se 

desfazer dos apetites da vida sensual... 
 

Eu espero que esteja sendo compreendido... 
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Devemos dar como exemplo este momento 

que seria o do carnaval, quando as mesmas 

pessoas, em sua quase totalidade, que neste 

ano de 2020 doaram dinheiro e alimentação, 

remédio e roupas para muitos que ainda estão 

privados disto tudo, em caráter particular pela 

pandemia, agora, se pudessem, certamente 

que estariam se destruindo moralmente pelas 

ações que haveriam de cometer, mas que 

foram impedidas de serem cometidas por força 

da Covid-19, em meio aos excessos da lascívia 

e da bebedeira quase sem fim!... 
 

 
 

Este momento, de grande crise para todos os 

que habitam no solo planetário, deverá servir 

de alerta: para que coisa pior não venha a 

acontecer, segundo o Cristo Amado!! 

 

2) Sei que as suas palavras são de profunda e 

honesta preocupação pela saúde mental, 

antes da material, dos seres planetários, e que 

nada mais faz agora do que nos chamar a 
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atenção, mais que necessária, para a nossa 

melhoria como Seres Imortais que todos nós 

somos, mas, alguns poderão achar o que o 

Irmão esteja exagerando demais no que acaba 

de nos dizer, então, o que tem a nos dizer 

sobre isto, a da doentia capacidade que 

determinadas pessoas, encarnadas quanto 

desencarnadas, que mesmo vendo a tragedia 

beirar a própria vida, mesmo assim, não levam 

em consideração os inúmeros apelos para a 

sua segurança física e psíquica que chegam do 

Alto, quanto da parte de seus companheiros 

de experiência humana? 
 

R – Para estes, somente temos que lhes 

desejar ‘boa sorte’, com a certeza de que se 

hoje eles não ouvem as nossas orientações, 

muito humildes por sinal, amanhã, com toda a 

certeza, isto depois chorarem e gemerem, 

serão levados pelo destino, que eles estão 

construindo para eles próprios, a aceitar-nos 

os alertas, que, a rigor, nada mais são do que 

a experiência dos que foram como eles, ou 

quase isto, mas que conseguiram avançar na 

Evolução, se distanciando do mal. 

_____________ 

André Luiz (Espírito)                                               

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                       

(Salvador/BA, 15 de fevereiro de 2021) 
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   Nota do médium: Como acabamos de ver por esta 

Entrevista ao Espírito André Luiz, pelo João Ferreira 

de Almeida, a preocupação maior dos Espíritos de Luz 

para este momento continua sendo a recomendação de 

sempre em relação a nossa melhoria moral, e fica claro 

que eles prezam profundamente todo e qualquer gesto 

de Caridade Material que realizamos na vida das demais 

pessoas, mas o fundamental será sempre a Melhoria 

Espiritual de todos nós!... 

    

   Pelo visto, caso não venhamos a aproveitar este duro 

momento de dor que estamos passando pela Covid-19, 

de maneira que procuremos nos melhorar como Espíritos 

Imortais, será bem possível que outras enfermidades 

venham a aparecer no mundo, aliás, a própria Ciência dá 

Terra já dá sinais de que a pandemia não acabou e nem 

vai acabar, pelo menos, não por enquanto, e isto deixa 

implícito que outras modalidades de enfermidades 

poderão surgir a partir daí, talvez não se dando conta, 

como os espíritas já devem saber, de que toda esta 

problemática está sujeita a melhoria moral de toda a 

existência planetária. 
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   O , meus irmãos e irmãs, está na base de todas 

as curas, seja ela material ou espiritual. 

   Que Jesus o abençoe. 

_____________ 

“Quem foi João Ferreira de Almeida? 

João Ferreira de Almeida foi um missionário calvinista, escritor e 
tradutor. Nasceu em Torre de Tavares, próximo de Mangualde, em 1628, 
sendo filho de pais católicos. 

Órfão de pai e mãe, foi para Lisboa para a casa de um tio clérigo, de 
onde teria emigrado para a Holanda com apenas 14 anos. Daí partiu para 
Malaca, recentemente conquistada pelos holandeses em 1641, onde 
permaneceu por alguns anos, tendo casado com a filha de um pastor 
calvinista. 

Em Malaca, Almeida renunciou à religião católica e abraçou a fé 
reformada depois de ter lido um panfleto espanhol anticatólico que veio 
a traduzir para o português, intitulado "Differença da Christandade". 
Este livro apresentava a divergência entre o catolicismo romano e o 
protestantismo. 

Em 1644, com apenas 16 anos, Almeida traduziu os Atos dos Apóstolos 
do espanhol para português, que eram copiados à mão e distribuídos nas 
comunidades portuguesas. Em 1645 a tradução do Novo Testamento foi 
concluída, mas somente publicada em 1681, em Amesterdã. 

João Ferreira de Almeida visitava doentes em Malaca e, mais tarde, em 
Batávia, percorrendo diariamente hospitais e casas de doentes, dando 
apoio espiritual com orações e exortações. Parece ter sido Batávia o 
centro das suas atividades religiosas. Ali ingressou na Igreja Protestante 
Portuguesa (que existiu entre 1633 e 1808) e, em 1656, foi ordenado 
ministro pregador. 

De 1656 a 1663, Almeida pregou em várias línguas na ilha de Ceilão 
(Colombo, Porto de Gale, etc) e nas costas Indostânicas (Coromandel, 
Malabar), difundindo em especial a língua portuguesa. Em 1663, voltou à 
Batávia, onde veio a falecer em 1691. 

Almeida escreveu várias obras, mas o que mais o notabilizou foi a 
tradução da Bíblia para a língua portuguesa. Começou a traduzir a Bíblia 
pelo Novo Testamento, que foi publicado durante sua vida, em 
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Amsterdã, e impressa pela viúva de J. V. Someren. Esta edição 
apresentava muitas incorreções devido à incompetência dos revisores, 
de que o próprio Almeida se queixou numa Advertência, com um 
apêndice de mais de mil erros, publicada em 1683. 

Perante estas informações, os Diretores da Companhia da Índia Oriental 
determinaram que fossem destruídos todos os exemplares na Holanda e 
em Batávia, tendo, no entanto, sido poupadas algumas cópias 
distribuídas às congregações de Batávia, Malaca e Ceilão, apresentando 
correções a tinta. Para além do exemplar existente na Biblioteca 
Nacional, temos conhecimento de outra espécie, na British Library. 

Saiu do prelo a segunda edição do Novo Testamento, impressa em 
Batávia por João de Vries, em 1693, dois anos após a morte do tradutor. 
A Companhia das Índias Orientais, em colaboração com a igreja 
estabelecida naquela ilha, diligenciou para que os missionários 
Theodorus Zas e Jacobus op den Akker procedessem à revisão e 
conferissem a tradução de João Ferreira de Almeida com a Vulgata. 

Quanto ao Antigo Testamento, Almeida só concluiu a tradução até 
Ezequiel, tendo o restante sido continuado por Jacobus op den Akker, 
em 1694, que só veio a ser impresso em Batávia, em dois volumes, em 
1748 e 1753. 

Seguiram-se muitas outras edições parciais e totais, impressas em 
Batávia, Trangambar, Londres, Nova Iorque e Lisboa. As traduções foram 
feitas com o auxílio da versão holandesa do Sínodo de Dort (1618) e da 
castelhana de Cipriano de Valera (1602). 

João Ferreira de Almeida teve o grande mérito de passar toda a vida 
debruçado sobre a Bíblia, e só a morte o afastou dessa notável missão. 
Almeida zelou para manter as comunidades evangélicas portuguesas nos 
lugares do Império Português das Índias, que os holandeses iam 
ocupando, e defendeu que fossem divulgados livros em português a 
essas comunidades. 

Fonte: Biblioteca Nacional Tesouros” 

Quem foi João Ferreira de Almeida, o tradutor da biblia para o portugues. | Portal do 

Evangelho (canalevangelho.blogspot.com) 

* Acessado pelo médium Vivaldo P. S. Filho em 14/02/2021. 

 

 

http://canalevangelho.blogspot.com/2018/07/quem-foi-joao-ferreira-de-almeida-o.html
http://canalevangelho.blogspot.com/2018/07/quem-foi-joao-ferreira-de-almeida-o.html
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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 Mudar 

para Melhor? 
 

 

 

   Não sei em relação a vocês, mas eu posso lhes 

garantir que este Novo Estudo Numérico-Chave tem 

particularmente me proporcionado uma enorme e 

contagiante alegria, não pelo trabalho em si mesmo, 

que como sabemos sempre será secundário às coisas 

do Sentimento, toque a toque, mas porque ele nos 



                     Livro # 136: “A Impressionante DeCodificação” – André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 140 

Ed. e-book: 
    2021 

favorece com um novo passeio no Livro Sagrado dos 

Cristãos, e isto para a minha alma é um motivo a 

mais, o maior deles, para sorrir e para cantar, pois 

não existe uma melhor maneira de se proporcionar 

alegria, na condição de seguidores do Cristo que 

somos, que não seja a de se manter conectado com 

a Sua Mensagem de Amor, Justiça e Caridade, então, 

seguindo a sugestão de João, como vimos ele traçar 

mais atrás, posso também afirmar que, se somente 

existisse um único Livro no mundo, certamente que 

seria este o mais adequado e o mais poderoso para 

que a nossa melhoria moral pudesse ser alcançada!... 

   Claro que, pensando nas demais criaturas, não 

discutimos o valor de cada outra obra que, de alguma 

maneira, traz às mentes da vida material uma luz que 

possa lhes mitigar a própria sede de conhecimento, 

não mesmo, mas, pelo que temos observado Deste 

Outro Lado da Vida, o meio mais adequado e mais 

seguro de se conquistar a felicidade verdadeira é o 

da Caridade, pois que será sempre por meio de um 

gesto de alívio aos sofredores da matéria, e, em 

especial, pelo toque de amor que enderecemos ao 

coração de quem está na penúria do sofrimento 

íntimo, seja ele qual for, que a nossa vida, interior e 

exterior, haverá de se transformar de sombras na luz 

permanente do Deus Conosco!... 

   Façamos a santa vontade do Nosso Pai: amando, 

servindo, e compreendendo a exaustão. 

Elvis Presley                                    

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 15 de fevereiro de 2021) 
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   Nota do médium: Evidentemente, que o querido 

Elvis, com suas palavras de suprema caridade, não quer 

dizer que devamos “insistir” até a exaustão de nossas 

forças mentais e físicas com aqueles e aqueles de nós 

que não desejam aprender com o Cristo, até porque o 

Senhor nos orienta a: “deixar os mortos enterrarem 

os seus mortos”, por exemplo, mas sim exercitar a 

nossa tolerância e a nossa boa vontade de passar algo 

do que já possuímos, intelectualmente e moralmente, a 

todos e a todas aquelas que, em tese (risos), assim como 

nós mesmos, já estão mais dispostos em seguir para 

Deus pela rota segura da santa Caridade Material e da 

fundamental Caridade Moral!...  

 

Elvis Presley, em Las Vegas 1969. 
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____________ 

   Que Oxalá o abençoe, querido Elvis. 
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Diahann Carroll (Bronx, 17 de julho de 1935 - Los Angeles, 4 de 

outubro de 2019) foi uma atriz e cantora estado-unidense. Em sua carreira nos 
palcos, cinema e televisão, Carroll já foi indicada para um Óscar, venceu 

um Globo de Ouro e um Tony, tornando-se uma das atrizes afro-
americanas mais aclamadas da crítica e do público. 

Diahann Carroll – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org) 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bronx
https://pt.wikipedia.org/wiki/17_de_julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1935
https://pt.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/2019
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atriz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cantor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Povo_dos_Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93scar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Golden_Globe_Awards
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tony_Awards
https://pt.wikipedia.org/wiki/Afro-americana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Afro-americana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Diahann_Carroll
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Capítulo # 2: Diahann Carroll  

Podemos Fazer Mais, ou 

Não Podemos?! 
 

 

7 

   Quando eu me vejo diante de algum encarnado 

que, até gora, luta consigo mesmo para tentar lhe 

desarmar o próprio coração, insistindo que nada pode 

ou poderá fazer, pelo menos por enquanto, em 

relação a sua melhoria espiritual, afirmando-se 

incapaz de produzir uma transformação imediata 

sem o concurso de tempo, na maioria das vezes, de 

muito tempo, fico dolorosamente abobalhada com 

tamanha falta de consideração Evangélica, quando, 

por menos que sejamos cristãos ou espíritas, por 

exemplo, não há como negar tamanha realidade 

como a que Jesus nos dedicou, a de que todos nós, 

mais ou menos evoluídos em moral, somos capazes 

de vencer o mundo quanto a nós mesmos, por certo 



                     Livro # 136: “A Impressionante DeCodificação” – André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 145 

Ed. e-book: 
    2021 

que cabendo a cada criatura, filha do Deus Perfeito, 

fazer o que lhe cabe para que esta evolução vir a 

acontecer tão logo a gente inicie este serviço de 

restauração de nossa personalidade (s)!... 

   Eu sei, enfim, os Espíritos Amigos sabem o quanto 

custa e o quanto doe (risos) na maioria de nós ter 

que nos desfazer dos bens materiais em benefício de 

pessoas que sequer conhecemos, ou ter que amar a 

uma criatura, que, até agora, nada mais faz do que 

nos afligir o coração, geralmente, também muito 

dolorido, pelos petardos deprimentes da própria 

ignorância, entretanto, como seres perfectíveis que 

somos, credores de toda a Bondade do Mais Alto, 

sim, porque nenhum de nós, por assim dizer, por 

mais pecaminoso que sejamos, está desprotegido do 

manto misericordioso do Senhor, que sabe dosar a 

sua Santa Assistência pela nossa intenção sincera de 

vencer-nos, precisamos acreditar, fervorosamente, 

que somos capazes de seguir pelo caminho do bem, 

sem que qualquer criatura, por exemplo, seja capaz 

de nos interditar o avanço individual, quanto coletivo, 

que tanto necessitamos para passarmos a ser 

admitidos no Reino de Deus!... 

   Se precisarmos de derramar algumas pela dor e 

pelo sofrimento atual, sem problema algum, mas que 

isto não nos sirva de desculpa para acolhermos na 

própria alma a ideia de que o milagre existe. 

   Precisamos Trabalhar pela nossa Evolução.  

Diahann                                           
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 15 de fevereiro de 2021) 
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   Nota do médium: Esta querida Amiga Espiritual nos 

trouxe mais uma grande lição de vida, procurando ela 

nos endereçar aquela força e aquela coragem que o 

Evangelho nos garante e nos incentiva a todo instante, 

pois se geralmente somos possuidores de grande 

vontade para ganhar a vida, materialmente falando, por 

menor que seja a nossa vitória neste sentido, não 

podemos desconsiderar a mensagem de fé viva que o 

Senhor nos endereça, deixando claro para cada um de 

nós que podemos fazer mais, tanto por nós mesmos 

quanto pelas demais pessoas, nem que seja ‘um só 

tanto’, como nos diria André Luiz, por Chico Xavier!! 

 

____________ 

   Que Jesus a abençoe e a ilumine, querida Diahann, 

por tudo o que têm nos dado de amor e instrução, 

mesmo quando não lhe percebemos visualmente a 

presença invisível, mas, com certeza, pelo toque de 

carinho que chega ao nosso coração. 

   O Cristo Sempre. 
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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)  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nome_art%C3%ADstico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/6_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1936
https://pt.wikipedia.org/wiki/Niter%C3%B3i
https://pt.wikipedia.org/wiki/22_de_janeiro
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
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maysa
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Capítulo # 3: Maysa 

Precisamos ser 

Verdadeiros!   
 

 
 

   Quando estamos encarnados no mundo material, 

por exemplo, já que também podemos encarnar e 

desencarnar no Mundo Espiritual, geralmente somos 

ofuscados pelo brilho e pela beleza que está mais 

disponível aos nosso olhos, aos sentidos materiais, 

mas uma vez a gente passando para este Outro Lado 

da Vida, claro que a depender do grau evolutivo de 

cada Região do Invisível, começamos a observar o 

que mais pode nos trazer conforto não somente aos 

olhos, mas especialmente ao coração, visto que, por 
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aqui, as coisas que tem haver com o nosso mundo 

íntimo começam a surgir quase que de inesperado, 

praticamente nos deixando desnudos uns diante dos 

outros, assim, meus caros e minhas caras, não há 

como nos escondermos diante de uma realidade que 

teima em se manifestar, por esta razão será mais 

útil, e menos constrangedor para nós mesmos, 

se desde hoje começarmos a dar mais importância 

ao que existe de amor dentro de cada criatura, para 

que não sejamos pegos de surpresa depois da 

passagem pelo portal da morte, criando em nosso 

psiquismo aquele clichê negativo, por assim dizer, 

que fará como que sejamos ou continuemos a ser 

enganados pela nossa própria incapacidade ou má 

vontade de ver as coisas como elas mesmas são!... 

   Se não começarmos a experimentar a verdade por 

onde nos encontramos (re)encarnados, não será no 

Outro Mundo que haveremos de encontrá-la, quando 

não a deixamos surgir dentro de nós, por motivos 

variados, dessa maneira nos mantendo aprisionados 

a uma mentira que nos perseguirá até depois da 

morte material. 

   Sim, somo criaturas imaginativas, capazes de nos 

favorecer com mil e uma maneiras de ver o mundo 

exterior, e mais ainda com o nosso universo interior, 

aliás, não foi o Cristo que nos disse: “Conhecereis 

a verdade e a verdade vos libertará” (João 8:32) 

?!...  

Maysa                                            
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 15 de fevereiro de 2021) 
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   Nota do médium: Devemos levar em consideração 

que aqui na Terra Material, por mais que seja valorizada 

a verdade por parte de alguns, não será muito correto, 

ou até saudável (risos), que sejamos, absolutamente, 

verdadeiros com as demais pessoas, quando, em cada 

momento, e segundo as circunstâncias, deveremos 

balancear a verdade, visto que, por exemplo, no caso de 

termos uma pessoa muito doente, por conta de alguma 

gravíssima enfermidade do corpo, é certo que o bom 

senso nos mandará obedecer a Lei de Caridade, lhe 

desvendando apenas, e tão somente, uma pequena 

parcela da sua verdade, para que, ao invés de lhe 

levantar o espírito, não venhamos, ainda mais, lhe 

devastar o próprio coração. 
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   Entretanto, a querida Maysa diz coisas que estão 

dentro do contexto Evangélico, pois somente verdade 

será capaz de nos retirar dos nevoeiros da ignorância, 

ancestral, especialmente no trato afetivo e sentimental 

com as demais pessoas, nossas irmãs, claro, porque, 

segundo já estamos, mais ou menos, compreendendo, e 

segundo ela mesma nos esclarece em sua doce Carta 

Mediúnica, a Verdade do Amor deve prevalecer sobre 

todas as questões de materialidade, que podem ser 

importantes, mas sempre secundárias, até que a gente 

venha ou possa viver na plenitude da Verdade com Deus, 

que é o nosso destino!... 

____________ 

   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, no                            

O Livro dos Médiuns!  
 

 
 

   Acreditem meus irmãos e irmãs da vida terrena! 

A minha emoção continua muito grande de poder 

fazer parte desta abençoada Equipe do Espírito da 

Verdade, que nos dá a oportunidade de transmitir ao 

Plano Material alguma coisa do que já aprendemos 

ou estamos aprendendo Deste Lado do Infinito, desta 

maneira, a partir do coração generoso de tão belo 

Espírito, vamos aqui agora dando um passo além ao 

que tratamos no Livro # 135, somente que desta vez 

inaugurando, pelo menos em relação a mim mesmo, 
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uma nova etapa na , ou seja, 

da mesma maneira que observamos o Vivaldo traçar 

uma nova investigação na Bíblia Sagrada, vamos, por 

nossa vez, tratar de investigar O Livro dos Médiuns 

por um outro ângulo, sob a ótica do próprio São Luis 

de França, que indiscutivelmente foi aquela Entidade 

que mais esteve próxima de Allan Kardec durante os 

seus longos anos a frente da Doutrina, de 1857, ou 

um pouco antes, até a sua desencarnação, já no ano 

de 1869, assim, dando condições para que o nosso 

leitor e leitora se fixe na ideia de que a mediunidade 

de Vivaldo, sim, tem uma predestinação santa, que 

foi Orquestrada pelo Plano Espiritual Superior para 

que, hoje, uma vez não havendo alguém com alguma 

boa vontade para realizar o que ele mesmo tem 

podido realizar, tratar de Desvendar os Sinais & 

Códigos Secretos de Deus pelo Espiritismo, não nos 

esquecendo que desde lá detrás os seus Benfeitores 

Espirituais, mais precisamente na obra que deu 

origem a esta encantadora série de Livros (virtuais) 

que tratam de algumas de suas Vidas Sucessivas, já 

lhe afirmavam que, embora tudo isso pudesse vir a 

ocorrer por suas abençoadas faculdades psíquicas, 

poderiam, também, terem sido produzidas por um 

outro ou mais medianeiros realmente comprometidos 

com a tarefa de dar prosseguimento ao que Allan 

Kardec providenciou pela sua pena, uma vez que aqui 

estamos tratando da 4ª. Revelação Divina!... 

   Seja como for, vamos verificar no decorrer do 

Estudo que a autenticidade do que temos feito se 

mantém íntegra, quanto a sua concordância & sua 

universalidade!! 
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__________ 

   Nota do médium: Se não me falha a memória, um dos 

eventos mediúnicos mais impressionantes que eu tenha 

podido ver ocorreu durante um Desdobramento Astral, que, 

embora eu não tenha me dado conta de minha saída do 

corpo, durante o acontecimento fiquei com a lúcida certeza 

de que, ali, eu estava fora do meu corpo fisiológico, quando, 

ao me perceber numa espécie de penhasco, que não me foi 

possível ter consciência da sua profundidade, vi nitidamente, 

diante de mim, a uns poucos metros de distância de onde eu 

estava, na verdade me pareceu que eu estava flutuando, ou 

levitando, como queiram, O Livro dos Médiuns, sim, ele 

mesmo, com as suas folhas parecendo queimar em brasas  

luminosas, se assim eu posso me expressar, enfim, fiquei 

com a clara certeza que diante de minha personalidade 

apagada estava se apresentando o clarão de uma obra que, 

desde então, eu haveria de venerar com todas as forças de 

meu coração!... 

   Por esta mesma época, pela segunda metade dos anos de 

1990, eu comecei a ter uma clarividência muito forte, 

deixando-me observar o Mundo Espiritual como se ele fosse 

parte de minha própria realidade humana, quando, inclusive, 

me debrucei sobre O Livro dos Médiuns, e passei a estudá-lo 

com tanto ardor que, creio, deva o ter lindo, nos dias iniciais 

de minha mediunidade, umas três vezes consecutivas, uma 

vez atrás da outra, tamanha a ascendência que ele exercia 

sobre os meus sentidos físicos e espirituais!... 

   Desde então, foi como se o Plano Invisível passasse a se 

Desvendar para mim, segundo a minha ótica e a dos meus 

Amigos & Benfeitores da Vida Mais Alta, não poupando 

esforços para me fazer acreditar que tanto eu quanto 

ninguém está caminhando a sós pelo mundo, antes disso, 

fazemos parte, encarnados e desencarnados, de uma mesma 

Família Universal, cada um se mantendo, interagindo, pela 

vida do outro, segundo os seus pendores!... 

 __________ 
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OS SINAIS & CÓDIGOS (MATEMÁTICOS) 

SECRETOS DE DEUS PELO                             

O LÍVRO DOS MÉDIUNS                                                

(Allan Kardec, 13ª. edição, FEB, 1934)!! 

    

Traduzido da 49ª. edição francesa por                    

GUILLON RIBEIRO 

 

“Até os cabelos da vossa cabeça 

estão todos contados.” 

(Lucas 12:7) 

 

   Nota do médium: Esta sentença do Mestre, nos diz muito 

acerca da nossa predestinada perfeição. 
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   Num primeiro momento, vejamos bem que esta 

específica 13ª. Edição, do ano de 1934, já nos 

deixa tranquilos em relação a sua conexão oculta 

com as Vidas Sucessivas de São Luis IX, já que 

este específico ano, tão emblemático como ele é, nos 

evoca o seguinte Esquema-chave: 

 

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

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

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

nascimento de Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 
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   Agora, para dar um prazer maior ao leitor e leitora, 

não esquecendo de ser o mais didático possível para 

que todos possam nos acompanhar o raciocínio da 

maneira que o assunto merece, vejamos a seguir a 

passagem que foi originalmente publicada nos Livros 

# 10 & 135, embora com um novo visual para o 

deleite de todos aqueles e aquelas irmãs que nos 

acompanham, mas para que, também, possamos 

compreender o quadro oculto: 

________________ 

   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. 

Ver Allan Kardec, “R. E.”, 1866 

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

breves ajustes visuais, e de redação (a partir do nosso Livro # 10), 

para uma melhor apresentação ao leitor e com vistas a uma 

Decodificação Espírita!). 

Este texto (acima), foi extraído de uma Edição mais recente de                      

O Livro dos Médiuns. 

________________  
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   Fiquemos também com a nota do médium como 

ela aparece à página de # 4, deste Livro # 136: 

________________ 

(Nota do médium: A primeira vista, poderá parecer 
estranho que tenhamos tomado um Item (267) 

originalmente produzido por Allan Kardec por um cunhado 

por São Luis IX (266), como se deu em nossos Livros de 

# 10 & 135, porém, mais adiante, em Capítulo específico, 
um Espírito Amigo nos trará elementos-chaves que não 

somente evidenciam como comprovam que São Luis 
realmente tratou de sugerir ao Codificador do Espiritismo 

esta primorosa peça da Literatura Espírita, isto, a partir da 

rara & HISTÓRICA 13ª. edição de: O Livro dos Médiuns, 

do ano de 1934, pela Editora da FEB).                                                             

________________ 

   Pois bem, estamos avançando um pouco mais 

sobre este tema tão gracioso, que nos entretém pelo 

cérebro e pelo coração, é claro... 

   Uma vez a gente tendo se inteirado do que Kardec 

escreveu, claro que sob a sugestão de São Luis IX, 

vamos tratar de oferecer ao leitor e leitora alguns 

elementos-chaves: Numéricos, Literários & Editoriais 

que vão decidir a questão, da seguinte maneira: 

   Temos o item de # 267, no qual aparece esta 

mensagem acima, que foi inicialmente pinçada de O 

Livro dos Médiuns como uma passagem de São 

Luis IX, e não exatamente de Allan Kardec...  

   Seja como for, devemos fazer uma Investigação-

Chave mais profunda para que os queridos leitores 

reconheçam junto com a gente a realidade dos 

DADOS & FATOS da Vida (Matemática) de São 

Luis IX... 
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   Temos o seguinte Esquema-chave, a partir do 

elemento (Item # 267):  

- 2 + 6 = 8. 

- 2 + 7 + 9. 

   Quando: 8 + 9 = 17. 

   O mesmo que: 

- 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). 

__________ 

   Lembremos que este foi o item onde apareceu esta 

específica passagem de O Livro dos Médiuns que 

Vivaldo, ao invés de apresentar como uma passagem 

de Allan Kardec, concedeu a Autoria ao Espírito São 

Luis IX!! 

   Pareceu pouco? 

   Tudo bem, vamos procurar ser um pouco mais 

preciso, afinal, vocês merecem! – Risos. 

   Vejamos o Esquema-chave que foi originalmente 

traçado pelo Mais Alto, em relação aos FATOS & 

DADOS das Vidas Sucessivas de São Luis IX, pela 

ótica da : 

- 267 (o # do item!) + 375 (o # da página em 

Estudo, onde cai este item, quanto a mensagem de 

São Luis, segundo Allan Kardec!) = 642. 
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   Que podemos deduzir da seguinte maneira: 

- 4 (do # 642): O exato mês (4) de abril do 

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

- 8 (dos # 2 + 6!): O exato mês (8) de agosto da 

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

__________ 

   Como pudemos verificar até aqui, os elementos 

foram originalmente escolhidos pelos Seres de Luz, 

se dessa maneira eu posso me fazer compreender, 

pois a forma exata como as Entidades Angélicas 

fazem para operar tamanha PRECISÃO, no momento, 

nos escapa ao entendimento, já que são situações-

chaves, sempre concordantes & universais, 

que parecem terem sido Codificadas pela Mente 

Gloriosa de Deus, para que, num dado momento, 

alguém, verdadeiramente imbuído de boa vontade e 

de desprendimento, viesse a Decodificá-las, como 

vemos o próprio São Luis reencarnado fazendo, sem 

receios de qualquer espécie, a não ser o de ‘não ser 

digno’ de tamanha missão espiritual!! 
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_________________ 

AVANCEMOS UM POUCO MAIS! – I  

 

  Acima de qualquer suspeita, temos oferecido 

inúmeros elementos de comprovação sobre a atual 

missão de São Luis IX, fazendo da 

 uma fonte de luz a mais, cientificamente 

segura, para que a Lei da Reencarnação possa vir 

a ser aceita de maneira mais geral, isto pelo material 

que temos apresentado aqui em forma de 

, que, até então, se encontravam 

ocultos sob o santo manto da Obra de Allan Kardec, 
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e também da de Chico Xavier, por exemplo, por isso 

vale a lembrança de que estamos lidando com algo 

que verdadeiramente vem do Mundo Espiritual 

Superior, e não poderíamos imaginar outra coisa, 

visto que tudo o que vem surgindo tem o selo da 

augusta presença de Nosso Senhor!! 

   Como Ele já disse: “Reconhece-se a árvore 

pelos seus frutos.” 

   Então, que os detratores gratuitos do esforço 

alheio, procurem estudar e deixar de lado essa mania 

de tentar prejudicar o esforço daqueles e daquelas 

que, de alguma maneira, estão tratando de servir ao 

Senhor pela Caridade, com desprendimento... 

   Mas por que falamos nisto agora? 

   Pelo fato de percebermos o pensamento de alguns 

confrades espíritas que, a despeito da santidade do 

trabalho em curso, morrem e gemem de vontade de 

desarticular o nosso Vivaldo, mas não o fazem com 

receio de que ele, o nosso São Luis IX reencarnado, 

possa lhes apresentar ao mundo espírita, e ao não 

espírita, da maneira como eles realmente são: 

orgulhosos e egoístas, presunçosos e ciumentos!! – 

Risos. 

__________ 

   * Se por um lado, a recomendação dos Espíritos 

Superiores seja sempre a de buscarmos ‘pesar e 

meditar’ toda a informação que eles mesmos, por 

exemplo, nos trazem, não é menos verdade que a 

honestidade de intenções de nossa parte deverá ser 

um fator de excelência em todo Estudo!! 
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__________ 

   Mas, como diria Emmanuel, pelo Chico Xavier: ‘O 

trabalho precisa continuar’, por isso, meus 

amados e minhas amadas, vamos em frente, da 

maneira como nos é possível, pela vitória da Verdade 

sobre as mazelas do mundo material: 

   Como vamos ver a seguir, a situação-chave não 

para pelo que vimos mais atrás, por isso prestemos 

bastante atenção a este novo Esquema!! 

- Façamos uma rápida contagem da palavra-chave: 

São Luis, contando ela como uma somente, de ida, 

apenas levando em consideração este específico 

parágrafo, aqui destacado, quando ela irá cair sob 

a palavra: 11. 

- Façamos uma rápida contagem da palavra-chave: 

São Luis, contando ela como uma somente, agora 

de volta, apenas levando em consideração este 

específico parágrafo, aqui destacado, quando ela 

irá cair sob a palavra: 1. 

   Façamos assim: 

- 11 (ida) + 1 (volta) + 266 (o item onde ela cai, 

por ser a mensagem de São Luis IX, segundo Allan 

Kardec!) = 278. 

   Que, tranquilamente, vamos poder deduzir da 

seguinte maneira: 

- 2 + 7 + 8 = 17. 

   O que vocês acham disso? 

   Impressionante, não é memos?!... 
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   Temos de volta o seguinte Esquema-chave: 

- 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). 

__________ 

   Achamos estes resultados a partir de Investigação 

em seus aspectos: Numéricos, Literários & Editoriais, 

não deixando margem para dúvidas, visto que a coisa 

está muito bem equilibrada em FATOS & DADOS 

repetitivos, e dentro da grande obra: O Livro dos 

Médiuns, em sua rara & HISTÓRICA 13ª. edição, 

pela FEB, do ano de 1934, muitos e muitos anos 

antes do nascimento de Vivaldo, que somente veio 

a acontecer no ano de 1964, assim, assegurando a 

autenticidade cientifica da Decodificação!! 

__________ 
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_________________ 

AVANCEMOS UM POUCO MAIS! – II  

 

  Talvez, não fosse o correto afirmar de maneira  

categórica que os Espíritos do quilate de São Luis 

IX, por exemplo, ao preparar milimetricamente para 

toda a Humanidade futura do Plano Material a 

, seriam ou poderiam vir a 

ser personalidades caprichosas (risos), ou algo 

parecido a isto, entretanto, como vamos verificando 

no decorrer de cada nova investigação, parece 

mesmo que eles são divinamente caprichosos ao 
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tentarem nos embaralhar as próprias ideias para que, 

em dado momento, somente após um certo esforço, 

venhamos a desembaralhar as suas ideias, que, a 

rigor, foram ajustadas em forma de Sinais & Códigos 

Secretos de Deus, e dentro de obras que estão muito 

distantes de serem consideradas anti-doutrinárias, 

deixando evidenciado, para quem tem olhos de ver, 

toda a beleza e toda a profundidade deste Estudo, 

que temos dito vir da Parte de Deus!! 

   Um exemplo do que eu estou falando, é o fato de 

mesmo não nos sendo possível, pelo menos não 

manualmente, como vem sendo feito pelo nosso 

médium, realizar uma Decodificação mais ampla, 

que pudesse abarcar o seu todo, ou quase isso, 

eles trataram, por este mesmo motivo, visto que eles 

já sabiam, ou pressentiam, até onde o nosso Vivaldo 

poderia chegar, de deixar em cada ponto do caminho, 

em determinado trecho da santa caminhada, algum 

sinal que pudesse, em certa medida, nos garantir a 

segurança de todo o conjunto!! 

   Sabe lá Deus como eles foram capazes de produzir 

tamanha beleza, com tamanha precisão!! 

__________ 

   * Desde que Vivaldo deu início a recepção destas 

Revelações, que ele vem percebendo que, a cada 

descoberta feita, segundo os dados encontrados, 

outros elementos haveriam de ser encontrados, visto 

que um único ponto seguirá por um curso: Numérico, 

Literário & Editorial, até chegar em outro ponto da 

mesma obra, ou de outras!! 
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__________ 

 

 

O os itens em Estudo (266 & 267), aparecem às págs. de # 374, 375 & 376. 

__________ 
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   Fizemos esta breve apresentação, para lhes trazer 

alguns elementos que, descolados da intimidade da 

obra em Estudo: O Livro dos Médiuns, em sua 13ª. 

edição, pela Editora da FEB, do ano de 1934, que 

seguramente nos dará ainda mais motivos para 

aceitar, pela lógica dos FATOS & DADOS até aqui 

apresentados, e não somente por conta de uma ideia 

vaga, a realidade de algumas das Vidas Sucessivas 

de São Luis IX, seguindo um curso que acreditamos 

ser o mais racional, da seguinte maneira: 

- 24 (o # do Capítulo XXIV, Da identidade dos 

Espíritos!) + 266 (o # do item onde aparece a 

mensagem de São Luis, segundo Kardec!) + 374 (o 

# página onde inicia o item 266!) + 267 (o # do 

item onde aparecem as 3 questões que foram 

destacadas no comecinho de nosso Estudo, 

apresentadas por Vivaldo como de Autoria de São 

Luis, embora apareçam como de Kardec!) + 375 (o 

# da página onde inicia o item 267, ou antes, o 

começo para os itens em estudo: o 1º., 2º. & 3º. 

incisos, do item em investigação!) + 376 (o # da 

página onde termina o item 267, ou melhor, o 

desfecho para os itens em estudo: o 1º., 2º. & 3º. 

incisos, do item em investigação!) = 1,682. 

   Temos de volta o seguinte Esquema-chave: 

- 10 (dos # 2 + 8):  Temos o exato dia (10) do 

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

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

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

__________ 



                     Livro # 136: “A Impressionante DeCodificação” – André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 170 

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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_________________ 

AVANCEMOS UM POUCO MAIS! – III  

 

  A situação é tão generosa para o nosso Espírito, 

tão desejoso de aprender, reconhecendo que o amor 

fala mais alto em todas as circunstâncias de nossa 

caminhada para Deus, que nos sentimos no dever de 

oferecer mais alguma coisa ao leitor e a leitora que 

tanto tem nos dado atenção, por isso vejamos os 

DADOS & FATOS a seguir, partindo dos mesmos 

elementos que nos aproveitamos logo acima, que 

certamente nos dará mais alegria ainda, acariciando-

nos a alma: 
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- 24 (o # do Capítulo XXIV, Da identidade dos 

Espíritos!) + 266 (o # do item onde aparece a 

mensagem de São Luis, segundo Kardec!) + 374 (o 

# página onde inicia o item 266!) + 267 (o # do 

item onde aparecem as 3 questões que foram 

destacadas no comecinho deste nosso novo Estudo, 

apresentadas por Vivaldo como de Autoria de São 

Luis, embora apareçam como de Kardec!) + 375 (o 

# da página onde inicia o item 267, ou antes, o 

começo para os itens em estudo: o 1º., 2º. & 3º. 

incisos, do item em investigação!) + 376 (o # da 

página onde termina o item 267, ou melhor, o 

desfecho para os itens em estudo: o 1º., 2º. & 3º. 

incisos, do item em investigação!) = 1,682. 

   * Pois então, acrescentemos ou somemos a este # 

1,682, os elementos que têm a ver com a ida (11) 

e a volta (1) da contagem da palavra-chave: São 

Luis, os elementos-chaves que estavam faltando 

serem aproveitados!! = 1694. 

   Temos de volta o seguinte Esquema-chave: 

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

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

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

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

- No # 6 ... & 4: quando teremos: O exato ano de 

(19) 64, do nascimento de Vivaldo P. S. Filho 

(São Luis IX). 

__________________ 

‘FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO.’ 
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Vivaldo P. S. Filho, a atual reencarnação de São Luis IX. 

__________________ 

Os fatos da Matemática Divina que estão                  

sendo racionalmente apresentados                                        

pela Decodificação Espírita!! 

__________________ 
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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, 15 & 16 de fevereiro de 2021) 
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   Nota do médium: Para mim, tem sido uma enorme 

alegria poder transmitir ao Plano Material as mensagens 

destes grandes e belos Mensageiros da Vida Maior, 

especialmente quando eles tratam de assuntos que 

dizem respeito ao nosso trabalho mediúnico mais direto, 

pois, me permitam afirmar, que pareço como aquelas 

crianças alegres e sem maldades, que, pelo prazer de 

brincar e serem felizes, não hesitam em receber e dar 

amor, naquela inocência que Jesus nos lembra em seu 

Evangelho de Amor e Paz!! 

 

Nat King Cole 

   Evidentemente, como temos observado desde o 

princípio, outros elementos poderão surgir a partir daí 

quando outros companheiros ou companheiras de causa 

cristã venham em nosso auxílio, fazendo a sua própria 

Decifração dos Códigos Secretos de Deus pela Doutrina 

Espírita!! 
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   Não temos a pretensão de sermos os únicos e/ou os 

melhores a fazer este Estudo, por isso fica aqui o nosso 

convite renovado para que outros venham dar a sua 

contribuição a esta tarefa que, a rigor, pertence a todos 

nós, como seguidores de Jesus.  

____________ 

   Que Oxalá o proteja e o abençoe, querido Nat. 
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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


                     Livro # 136: “A Impressionante DeCodificação” – André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 178 

Ed. e-book: 
    2021 

Capítulo # 5: Elvis Presley  

A Cura Real! – II  
 

 
7 

   Ficamos algo angustiado quando vemos tantas 

criaturas, tanto encarnadas quanto desencarnadas, 

que, já algo tocadas pela mensagem gloriosa do 

Evangelho, ficarem em dúvida quanto a necessidade 

ou não de se cuidarem, fisicamente falando, pelo fato 

de, como crianças inexperientes nas coisas da vida 

familiar e social, por exemplo, acreditarem-se com 

tamanha fé em Deus, com tanto fervor pelas palavras 

de Jesus, que não haveria qualquer necessidade para 

que, como as demais pessoas, segundo elas ‘com 

pouca fé, operassem, pela Ciência dos humanos, a 

sua própria saúde física e mental, esquecidos quase 

por completo, ainda bem que quase por completo, de 

que o Todo-Bondade também opera pelas coisas da 

humanidade, já que se todos nós temos um cérebro 

que possa nos dar a condição de pensar, meditar e 
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refletir, certamente que ele nos foi doado pelo Poder 

do Criador para que nos utilizássemos dele, para que, 

enfim, deixássemos para trás qualquer tipo de 

ignorância, com a certeza de que somos co-criadores 

do Universo, filhos de um Pai Bondoso, que pede-nos, 

pela Doutrina Espírita, que confiemos absolutamente 

nEle, mas que, antes de qualquer coisa, venhamos O 

compreender e O entender, e acima de tudo O aceitar 

e O vivenciar de maneira que não sejamos ou não 

venhamos a nos confundir com aqueles homens pré-

históricos, que além do medo que tinham do 

aparente Desconhecido, também, tinham a ilusão de 

que não seriam capazes de Lhe tocar!..., quando, na 

realidade, todos nós, sem distinção de crença, de 

credo, de nacionalidade, de raça, de classe social, ou 

de opção sexual, estamos a todo momento a Lhe ter 

Conosco, como uma força viva e atuante que nos 

impulsiona para frente e para o Alto, segundo 

amemos bastante e nos envolvamos na vida que Ele 

mesmo nos proporcionou!... 

   Precisamos estar conscientes de que não fomos 

colocados no mundo material, por exemplo, apenas 

para Lhe reder a nossa veneração, mas para que, 

também, possamos nos esclarecer e nos informar, 

amando-nos uns aos outros, agindo para que a vida 

planetária possa se Elevar, em definitivo, na Escala 

dos Mundos Felizes!  

Elvis Presley                                    

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 16 de fevereiro de 2021) 
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   Nota do médium: Está muito claro, que o querido 

Elvis tem a intenção de nos chamar a atenção para a 

necessidade de nossa vacinarmos contra a Covid-19, 

quanto contra qualquer outra enfermidade que venha a 

ser apontada pela Ciência Médica como um inimiga da 

nossa saúde física e mental, aliás, o momento é muito 

próprio para este alerta, visto que, até entre alguns 

espíritas que tenho mantido contato, existem criaturas 

que, aparentemente esclarecidas, inclusive com títulos 

acadêmicos, que parecem ‘temerem’ essa vacinação, 

esquecidos de que estudaram para se esclarecer, quando 

não tem Deus para se iluminar!! 

 

____________ 

   Que Jesus o acolha em seu divino abraço, meu irmão 

em Cristo, Elvis Presley. 

   Assim seja. 
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Charles Aznavour (Paris, 22 de maio de 1924 — Mouriès, 1 de 

outubro de 2018)[1] foi um cantor francês de origem armênia, 

também letrista e ator.  

Além de ser um dos mais populares e longevos cantores da França, ele foi 

também um dos cantores franceses mais conhecidos no exterior. Atuou em mais 

de 60 filmes, compôs cerca de 850 canções (incluindo 150 em inglês, 100 

em italiano, 70 em espanhol e 50 em alemão).  

Charles Aznavour – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org)  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
https://pt.wikipedia.org/wiki/22_de_maio
https://pt.wikipedia.org/wiki/1924
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mouri%C3%A8s
https://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/2018
https://pt.wikipedia.org/wiki/Charles_Aznavour#cite_note-1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cantor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9nios
https://pt.wikipedia.org/wiki/Letrista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ator
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_italiana
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_espanhola
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_alem%C3%A3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Charles_Aznavour
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Capítulo # 6: Charles Aznavour 

 

A Reencarnação 

Este ‘Show’ Precisa Continuar!... 
 

   Amigos queridos, do meu coração! 

   Como, verdadeiramente, prevermos o resultado de 

uma catástrofe que se agiganta a cada dia, diante do 

olhar, ora perplexo, ora vacilante, e na maioria das 

vezes “indiferente” das notícias que surgem pelos 

meios de comunicação do Vale de Lágrimas, que é a 

Terra, de que, cada vez menos, o homem carnal 

pensa em ter filhos?! 

   Ora essa, seria possível imaginarmos o mundo sem 

a participação humana?     



                     Livro # 136: “A Impressionante DeCodificação” – André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 183 

Ed. e-book: 
    2021 

   Ou será que os nossos irmãos japoneses já não 

vêm pensando numa maneira de construir o Homem-

mecânico perfeito?!  

   E seria muito interessante cogitarmos de uma 

“alma maquinal” que pudesse, de inesperado, fazer 

a parte que cabe aos “seres humanos”, embora muito 

imperfeitos, mas certamente que criados pelo Pai 

Celestial com a prerrogativa de Crescer e se 

Multiplicar. 

   Não se espantem se, de uma hora para outra, 

soarem as trombetas (ou as “provetas”!) dos 

laboratórios do mundo com a informação horrorosa, 

pelo menos por em quanto, já que os seres 

planetários não prescindem ainda do sexo corporal, 

de que a máquina superou o Homem, em relação à 

fabricação artificial dos elementos necessários 

(espermatozoides) para a incubação definitiva do Ser 

Espiritual. 

   Ué, não são vocês mesmos que, vitimados por uma 

extravagante egolatria, somente tem pensado em 

curtir, curtir, e curtir? 

   E procriar, mesmo... NADA! 

   Pode estar parecendo que o nosso papo esteja 

sendo desenvolvido por alguma Entidade galhofeira 

do Mais Além, entretanto, posso lhes assegurar 

que não. 

   Se os amigos do solo planetário não tomar pé da 

situação, num futuro, não muito distante, teremos 

por ai muito mais pessoas depressivas, necessitadas 

de antidepressivos, anticoagulantes, anestésicos e 

corticoides, do que, naturalmente, como haveria de 



                     Livro # 136: “A Impressionante DeCodificação” – André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 184 

Ed. e-book: 
    2021 

ser em qualquer sociedade que preze o sentimento e 

o carinho, a ternura e o amor, homens e mulheres 

plenos de saúde e paz, juízo e harmonia, todas 

necessitando, urgentemente, de uma boa canja de 

galinha e uma boa “noite de sono”, pois o sentido, 

àquele sentido bíblico de Adão e Eva, não mais 

existirá. 

   Como dissemos acima: O Show precisa continuar. 

 

   A Reencarnação é uma necessidade urgente para 

os nossos Espíritos, que, na maioria dos casos, se 

encontram na condição de mendigos, necessitados 

de quase tudo, principalmente o do Direito à Vida. 

   Vivez la vie! 

Um Espírito Amigo (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 08 de fevereiro de 2015, às 16hs39min) 
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   Nota do médium: O Espírito Amigo que assina esta Carta 

Espiritual muito interessante, não desejava se identificar, porém, 

após a nossa insistência, e para completa surpresa minha, ele 

deu o seu nome real: Charles Aznavour. 

   Quando fomos buscar algo a seu respeito, na Wikipédia, 

ficamos sabendo que ele se encontra atualmente reencarnado 

na Terra. 

_________________ 

Nota do Médium em 16/02/2020: 

    Esta instrutiva mensagem foi originalmente inserida 

em nosso Livro # 5, quando, à época, sequer tínhamos 

noção, a não ser em linhas gerais, visto que os Espíritos 

Amigos, de alguma maneira e em alguma medida, estão 

sempre nos lecionando acerca da vida humana e dos 

seus dramas individuais e coletivos, do que hoje estamos 

vivendo por conta da pandemia de Covid-19, inclusive 

com a informação que tivemos pela imprensa nacional 

de que, embora a perspectiva fosse outra, o nascimento 

de bebes foram diminuídos.  
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   Uma das ocorrências psíquicas que, em mim mesmo, 

mais se destacavam era, ou ainda é, a de poder ver e 

sentir, tanto fluidicamente quanto fisicamente, os Seres 

Espirituais que ainda se encontram encarnados na Vida 

Material, quando estes, por motivos variados, vinham ou 

vem até mim em estado de Emancipação da Alma, 

fenômeno, também, conhecido como Desdobramento 

Mediúnico, aliás, este tipo de fenômeno eu tenho 

podido verificar em mim mesmo desde que me iniciei na 

mediunidade, creio, com um grau bastante avançado de 

desprendimento do meu próprio corpo astral, conhecido 

na Doutrina como perispírito, embora, da parte dos meus 

atentos e generosos Benfeitores Espirituais, eu ainda não 

tenha recebido a autorização para atuar nesta curiosa, 

empolgante, e complexa atividade espiritual!... 

_____________ 

 

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

robusteces o contingente de forças para a realização do 

melhor; contudo, se adicionas: ‘mas duvido da 

sinceridade da assistência que o cerca’, fazes 

imediatamente o contrário.” 

 
(Emmanuel/Chico Xavier – “Seara dos Médiuns”,                          

q. 331, Editora da FEB). 

_____________                                              

   Que Deus 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 na 

__________
 

    

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 de                

João Ferreira de Almeida,                       

pelo o prisma da                     

Decodificação Espírita                

_____ P a r t e # 2 _____ 
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   É sempre com o coração profundamente alegre 

que voltamos a carga, procurando inteirar a nossa 

amada leitora e o nosso querido leitor com mais 

algumas das intrigantes Orquestrações do Plano 

Espiritual Superior que dizem (mais) respeito à 

Reencarnação (Matematicamente) Programada 

do , como já sabemos, ou já 

podemos deduzir, atualmente transfigurado na 

personalidade de Vivaldo P. S. Filho, um Estudo 

que tem oferecido ao plano das forças materiais 

alguns dos santos elementos-chaves:  Numéricos, 

Literários & Editoriais, que, haverão de, pelo menos, 

deixar os estudiosos do tema das Vidas Sucessivas 

algo perplexos (risos), tamanha imensa quantidade 

de evidências cientificas que tem sido apresentadas, 

a rigor, de uma maneira que que fica-se difícil de se 

colocar em contrário ao que temos metodicamente 

realizado, visto que, de uma maneira toda particular, 

quando possível, temos nos aproveitado de várias 

obras espíritas, por exemplo, que foram Editadas 

originalmente antes do nascimento de Vivaldo P. 

S. Filho, o que por si só já assegura a idoneidade do 

serviço em andamento, proporcionando-nos a todos 

um deleite cientifico dos mais agradáveis, além do 

que temos Investigado obras que, em tudo, traz o 

selo da Divina Presença do Cristo, como foi o caso da 

Apresentação de # 1, onde o nosso estimadíssimo 

médium colocou, também, o seu selo, o da honesta 

lealdade ao Espírito da Verdade, dando-nos mais 

alguns apontamentos a partir do seu coração amigo, 

e de sua mente vivaz e curiosa (risos)!! 
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   De nossa partem procuraremos traçar mais alguns 

apontamentos dentro deste mesmo Livro de Deus, 

embora num episódio Literário diferente, dando um 

prosseguimento ao que Vivaldo nos trouxe em sua 

Apresentação # 1, deste Livro # 135, dando curso 

a outros apontamentos sobre este mesmo tema, 

embora em Edições, mais ou menos recentes, mas 

que, ainda assim, nos asseguram a autenticidade 

cientifica do que temos feito, enfim, que foram 

preparadas por determinadas Editoras brasileiras, 

diferentes, então, aqui, vamos tratar de Desvendar 

mais alguns dos Ocultos Segredos de Deus, pela: 

, em sua rara & HISTÓRICA 2ª. 

edição, do ano de 1993, pela Sociedade Bíblica do 

Brasil, com a sua impressão datada de 1999, então, 

aqui vamos no ater ao último Livro da Bíblia Sagrada 

que João Ferreira de Almeida, o seu insuperável 

tradutor para o português, teve a oportunidade de 

traduzir, por motivos que a História humana já trata: 

Livro de EZEQUIEL, que cai, nesta específica 2ª. 

Edição, à página de # 713, enquanto que ele 

possui exatos 48 Capítulos... 

__________________ 

   Algo de nos tirar o folego, pela precisão dos FATOS 

& DADOS que parecem nos chamar constantemente 

a atenção para uma verdade que parece, ou tem sido 

demonstrada, indiscutível, quando tranquilamente, e 

racionalmente, vamos poder deduzi-los da seguinte 

maneira, sem receio algum de estarmos cometendo 

qualquer mancada em termos de uma investigação 

Científico-Doutrinária!! 
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   Num primeiro quadro, temos: 

- 10 (dos # 1 & 7, convertidos do elemento 71, do 

# 713, da página da Bíblia Sagrada!!):  O exato 

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

(São Luis IX). 

- 7 (do # 713, da página da Bíblia Sagrada, onde 

inicia o Livro de Ezequiel!!): O exato mês (7) de julho 

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

IX). 

__________________ 

   Se o amigo leitor ainda não se deu conta do que 

estamos a Desvendar, vejamos mais: 

- 4 (dos # 1 + 3, da página # 713): O exato mês 

(4) de abril do nascimento de São Luis IX (Vivaldo 

P. S. Filho). 

- 8 (dos # 7 + 1, da página # 713): O exato mês 

(8) de agosto da morte de São Luis IX (Vivaldo P. 

S. Filho). 

- No elemento de # 13, da página # 713, vamos 

poder deduzi-lo como: O exato século XIII (13) 

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

__________________ 

   E definido todo o Esquema-Chave, temos: 

- 4 (do # de Capítulos!): O exato mês (4) de abril 

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

- 8 (do # de Capítulos!): 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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“Tudo se liga na obra da criação.”                                         

–  

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

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

 

   Estabelecemos com o resultado-chave de mais 

acima, pelo menos o elemento de # 48, que diz 

respeito: ao mês (4) & mês (8) do nascimento e 

da morte, respectivamente, de São Luis IX (Vivaldo 

P. S. Filho), que, como tomamos conhecimento, é a 

exata quantidade de Capítulos (48) no Livro de 

EZEQUIEL, que, nesta tradução de João Ferreira 

de Almeida, vai da página 759 até à 760... 

   Qual seria esta conexão entre um episódio e outro, 

o que marca a vida (4) e a morte (8) de São Luis 

IX e a sua atual reencarnação, como Vivaldo P. S. 

Filho, nos exatos: dia (10) e mês (7), do seu atual 

nascimento?!  

__________________ 

   Vejamos o versículo 10, do Capítulo 48: 

 

- Se destacam a palavra dez (10) mil, e também a 

vinte e cinco (25, quando: 2 + 5 = 7) mil, quanto 

temos se destacando nesta passagem bíblica, pelo 

menos: O dia (10) e mês (7), do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

__________________ 
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   Vejamos agora o versículo 7, deste mesmo 

Capítulo de # 48: 

 

- Nós temos o # 7, com um único # mencionado 

neste específico versículo, que é a palavra-chave: 

“uma” (1), que quando bem arrumada, divinamente 

ajustada, ao # 7 deste específico versículo, teremos 

o exato # 17. 

   Num primeiro quadro, temos: 

- 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). 

__________________ 

   Sim, verificamos isto apenas como um primeiro 

Esquema-chave, visto que tem outros, que, por sua 

vez, poderão ser Desvendados a partir do interesse 

de outros estudantes de Espiritismo que venham em 

nosso auxílio, fazendo a sua própria investigação no 

Livro de EZEQUIEL, por exemplo!! 

   
__________________ 
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_______________________ 

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

septenária é por causa da perfeição que se celebra nos 

dons do Espírito Santo. Descansará - diz o santo 

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

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

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

que está toda a multidão dos bem-aventurados.” 

       

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

Antonio Fazendo, Lisboa, Verbo,1974).                                                       

_______________________ 
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   Pode o homem compreender a natureza íntima de 

Deus? 

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

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

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

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

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 

   

________________ 

    

   Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da 

matéria a causa primária da formação das coisas? 

   “Mas, então, qual seria a causa dessas 

propriedades? É indispensável sempre uma causa 

primária.” 
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   Atribuir a formação primária das coisas às propriedades 

íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, 

porquanto essas propriedades são, também elas, um efeito 

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

(Os grifos são nosso). 

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

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

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

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

________________ 

   

  É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? 

   “Não; Deus não permite que ao homem tudo seja 

revelado neste mundo.” 

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

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

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

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

Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                             

________________ 

 “Estendemo-nos um pouco no exemplo dos jogos, 

porque é um dos mais admiráveis e fáceis de 

verificar, pela possibilidade de multiplicar os fatos à 

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

ressalta do conjunto dos fatos, foi esta 

multiplicidade que permitiu reconhecê-la, sem 

o que é provável ainda a ignorassem.” 

Allan Kardec, “Revista Espírita”,                                               

Ano XI, No. 7, Julho de 1868,                                                    

A Ciência da Concordância dos Números e a Fatalidade, 

FEB, 3/2005.                                                                       

(Os destaques são 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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   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!! 

   A nossa missão, embora já tenha sido cumprida 

pelo Vivaldo, como temos lhe garantido desde o Livro 

original: “São Luis IX” (EM 3 VOLUMES), tem nos 

dado uma numrosa quantidade de material para que 

continuemos avançando na elucidação da atual 

VOLTA de , ele mesmo, até porque, 

enquanto temos alguma força em nós, não podemos 

deixar escapar a oportunidade de poder servir em tão 

graciosa tarefa, pois qualquer migalha que venhamos 

a oferecer do nosso próprio coração aos demais seres 

na Terra Material, assim como ocorre com ele, seja 

em nome da Ciência, da Filosofia e/ou da Religião 

Espírita, será convertida em mil e uma bençãos da 

parte do Senhor, que, se nos pede que amemo-nos 

uns aos outros, também nos reforça a cada momento 

a necessidade de nos instruirmos, em qualquer uma 

medida que seja, já que, nos planos menos evoluídos 

do Infinito, ainda, por muito tempo a frete, não 

prescindiremos da necessidade de estudar, e estudar 

bastante, para que a ignorância possa ser erradicada 

de nossa alma, sempre mais desejosa e necessitada 

de Amor!... 

_______ Decodifiquemos o Livro _______ 

André Luiz                                   
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 16 & 17 de fevereiro 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 tradução do 

valoroso cristão João Ferreira de Almeida, 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 enorme alegria de 

fazer. 

   Muita paz, saúde e luz para todos. 

__________________ 

   Nota adicional: 

   Este Capítulo # 7, de André Luiz, foi originalmente produzido 

no dia 16/02, mas ampliado no dia seguinte, em 17 de fevereiro 

de 2021. 
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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 135 

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 136 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 
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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 02/2021, em “A Impressionante DeCodificação...”. 
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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 Impressionante DeCodificação da Doutrina dos Espíritos”  

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
_________________ 

  

- 1ª. versão:  02/2021  

(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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O quadro que foi apresentado aqui foi dos mais 

impressionantes, pois além de trazer elementos de 

segurança cientifica difíceis de serem desconsiderados, 

embora a nossa consideração e estima aos que 

precisam de mais tempo de estudo e reflexão para a 

checagem e rechecagem dos FATOS & DADOS que 

surgem de maneira universal, nos evoca o própria 

Espírito para uma realidade, aí sim, inquestionável: A 

da Santidade dos Livros Sagrados.  

Estamos diante de algo que, realmente, nos                

encabula, pelo menos isto. – Risos. 

 Erasto (Espírito)                                            

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                      
(Salvador/BA, 16 de fevereiro de 2021) 

BY ANDRÉ LUIZ / A FALANGE DA VERDADE                                                        

SEM FINS LUCRATIVOS – 02/2021.  


