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À LUZ DA DOUTRINA ESPÍRITA COMO 

CODIFICADA POR ALLAN KARDEC 

 

Um Bate-Papo com D. de Girardin 

Pelo Espírito André Luiz 



                    Livro # 34: “BATE-PAPO COM D. DE GIRARDIN” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 2 

Ed. e-book: 
 2017-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________  

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

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

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

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

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

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

financeiro. 

 

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

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

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

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

P. S. Filho, to gauge financial profit.                                                         
 

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

______________________  

http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus
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Os Diretores Espirituais 

do Médium Vivaldo P. S. Filho 
 
 

Veneranda (Santa Isabel de Aragão) 

Francisco Cândido Xavier 

Elizabeth d´Espérance 

Adolfo Bezerra de Menezes 

André Luiz (pseudônimo do Dr. Carlos Chagas) 

Cárita (pseudônimo de Santa Irene de Atenas) 

São Paulo (Apóstolo) 

Erasto (no lugar de Emmanuel) 

Santa Clara de Assis 

____________ 
 

 

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

 
 

"MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS - 

Relatos de um Médium Espírita" 

_______________________ 
 

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

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

_______________________ 
 

PREFÁCIO – Pelo Médium Carlos A. Baccelli 
 

MEDIUNIDADE ENTRE OS DOIS MUNDOS 
 

No campo da mediunidade, cada médium com sua 

condição receptiva, quanto cada espírito com a sua 

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

que se articula entre os Dois Mundos, na qual 

espírito e médium se complementam, por serem 

interdependentes. 

A obrigação de estudar e de conhecer compete 

tanto ao médium quanto ao espírito, pois um não 

pode, de maneira absoluta, suprir a deficiência do 

outro. 

Neste livro, que devemos ao esforço sincero do 

confrade Vivaldo, devotado seareiro da Doutrina 

Espírita, nos deparamos com inúmeras informações 

hauridas em outras fontes e experiências por ele 

mesmo vivenciadas no cotidiano de seus labores 

mediúnicos com Jesus. 

Temos certeza de que esta obra será de grande 

utilidade para todos os estudiosos do tema em 

pauta – Mediunidade –, descortinando novos 

horizontes à compreensão de muitos. 

Conforme temos dito noutras oportunidades, se o 

Espiritismo carece de ser estudado como Ciência do 

Espírito que é, a Mediunidade precisa igualmente 

ser estudada como sendo um de seus ramos mais 

importantes de especialização. 

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

requisitar, cada vez mais, a participação consciente 

e responsável do medianeiro no intercâmbio entre 

os Dois Planos da Vida. 

Sobretudo, permanece-se na expectativa de que o 

médium espírita continue fiel ao “dai de graça o que 

de graça recebestes”, pois tanto o conhecimento do 

Espiritismo quanto o exercício da mediunidade não 

fazem qualquer sentido, sem que se volte para 

nossa necessidade inadiável de renovação íntima. 

_______________________ 
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Nota explicativa por Vivaldo P. S. Filho: 

Este comentário trata-se do "Prefácio" da nossa 

primeira obra mediúnica, "MEDIUNIDADE EM DOIS 

MUNDOS/AMOR, SEXO E OS VARIADOS ASPECTOS 

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

Espíritos de Elizabeth d´Espérance, Francisco Cândido 

Xavier & Adolfo Bezerra de Menezes, prefácio este 

assinado pelo eminente médico e benfeitor 

desencarnado (cirurgião-dentista) Dr. Odilon 

Fernandes, em 23 de março de 2009, durante reunião 

íntima nas dependências do "Lar Espírita Pedro e 

Paulo", em Uberaba/Minas Gerais, companheiro das 

lides espíritas com enorme serviço prestado à causa do 

Consolador Prometido nas terras do Cruzeiro. 

Atualmente, o Espírito Odilon Fernandes, trata-se de 

um valoroso Instrutor da Vida Maior especialista em 

Mediunidade e na Vida Espiritual e autor de várias 

obras de alto valor doutrinário sobre estes temas, com 

a primeira delas pela lavra mediúnica de Baccelli 

("Mediunidade e Doutrina", IDE - Instituto de 

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

inesquecível médium mineiro Francisco Cândido Xavier. 

Quanto ao médium Dr. Carlos A. Baccelli, atualmente 

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

10 em parceria psicográfica com Chico Xavier, e 

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

o Chico, o Baccelli atualmente é considerado um                 

dos maiores biógrafos no Brasil do                                 

Apóstolo da Mediunidade. 

_______________________ 

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

basta que o interessado vá diretamente para o específico link: 

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

 

http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus/bio?fbclid=IwAR2_Ss8Rk73jw7-pyHjclL5WLXxKQuASeTKJ1qf5gU49nfH6iEVWAIGdcNs
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Emmanuel, trata-se de um Espírito da Luz que se tornou conhecido pelos 
trabalhos de inegável valor moral que foram realizados pela santa mediunidade 

de Francisco C. Xavier, sendo que, aqui, o grande Mentor de Chico já se 
encontrava reencarnado na Terra... A nossa Benfeitora Veneranda, que 

também conduziu as tarefas psíquicas de Chico Xavier, nos trouxe a presença 
mental de Emmanuel, quando não lhe era possível vir pessoalmente, dando-

nos a chance de lhe psicografar as próprias mensagens.  

– Vivaldo P. S. Filho (médium). 
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Apresentação # 1 
 

ENQUANTO O MUNDO CHORA E TREME DE DOR E 

AFLIÇÃO, POR TOMAR CONHECIMENTO QUE A 

FOME E A TRAGÉDIA SE ALASTRAM NO MEIO DAS 

SOCIEDADES AINDA CONFUSAS E PERTURBADAS, 

OS ESPÍRITOS AMIGOS, QUE SÃO AS VOZES DO 

CÉU, VIBRAM DE EMOÇÃO POR SABEREM QUE 

“NEM TUDO ESTÁ PERDIDO”!... 

SE TEMOS LÁGRIMAS E TRITEZA DEMAIS ENTRE AS 

CRITURAS TERRENAS, NÃO PODEMOS DEIXAR DE 

VERIFICAR QUE, TAMBÉM, HÁ CORAÇÕES 

HERÓICOS E QUASE SANTIFICADOS, QUE, CADA 

UM A SUA MANEIRA, BUSCAM PREENCHER ESTA 

SOMBRIA LACUNA ENTRE OS HOMENS, 

DEDICANDO NO CORPO MINGUADO DE 

SENTIMENTO DA TERRA UMA CIRURGIA 

SOCORRISTA PELA QUAL, MAIS CEDO OU MAIS 

TARDE, TODOS HAVERÃO DE SE BENEFICIAR!... 

MEUS QUERIDOS IRMÃOS DA VIDA PLANETÁRIA, 

FAÇAMOS COMO , QUE TRIUNFOU 

DA MATERIALIDADE PELO CORAÇÃO                    

DEVOTADO À CARIDADE. 

EMMANUEL                                           
VIVALDO P. S. FILHO (MÉDIUM)                     
(Salvador/BA, 31 de março de 2017) 
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_____________ 

 

   Mensagem de Emmanuel (Reencarnado) em Homenagem ao 

148º. Aniversário da Desencarnação do inesquecível Codificador 

do Espiritismo, Allan Kardec, que fora, também, O Espírito 

da Verdade, que, mesmo reencarnado, comandava a tarefa 

grandiosa de Jesus junto às inúmeras Falanges de Espíritos de Luz, 

sempre subordinado aos: Superiores Mecanismos da 

Mediunidade Entre os Dois Mundos.                                    
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_____________ 

Nota do Médium em 11/05/2021: 

   Não temos orgulho algum em afirmar para o nosso 

querido leitor e amada leitora, o quanto mais esta 

Mensagem de Emmanuel se apresenta atual para cada 

um de nós, que estamos em permanente aprendizado no 

que diz respeito a nossa evolução como Espíritos 

Imortais, visto que o momento pelo qual vai passando a 

humanidade terrena, pela pandemia, claro que não 

somente por conta dela, traz consigo um percentual de 

história-trágica que parece não quer nos deixar 

afastados de tudo isto, como se o nosso passado 

insistisse em nos permanecer jungido a ele, mas, com a 

Providência Divina, quanto pela ação generosa dos 

Espíritos de Luz, certamente que, em algum momento, 

senão todos, mas certamente que muitos de nós, 

haveremos de vencer o Mundo, como Nosso Senhor 

Jesus Cristo o venceu... 

   Não é mesmo?!... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Livro # 34: “BATE-PAPO COM D. DE GIRARDIN” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 11 

Ed. e-book: 
 2017-21 

 

 

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 # 2 
 

QUERIDA MARIA! MUITO OBRIGADO, DE 

CORAÇÃO, PELA SUA AMIZADE!...  

ESPERO QUE POSSAMOS SER BONS AMIGOS 

E PARCEIROS DE UM MESMO IDEAL: O DE 

SERMOS FELIZES PELO AMOR, PELA ALEGRIA, 

E PELA CARIDADE, CONFIANDO AS NOSSAS 

VIDAS NA VONTADE DE DEUS, SEM QUE 

ISTO SIGNIFIQUE QUE FIQUEMOS PARADOS 

NO LUGAR ESPERANDO POR UM "MILAGRE", 

QUE, ESSENCIALMENTE, DEPENDE DE 

NOSSA FÉ, SIM, MAS QUE SÓ SE JUSTIFICA 

PELO NOSSO TRABALHO DE TODOS OS 

DIAS!...  

NÉ VERDADE?!...  

JESUS, NOS DISSE:  

"A CADA UM SEGUNDO AS SUAS OBRAS."  

BEIJOS, MUITOS BEIJOS,                             

E ALEGRIA SEMPRE!!! 

VIVALDO P. S. FILHO                                     

(Salvador/BA, 02 de abril de 2017) 
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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 # 3 
 

QUERIDO A.! QUE NESTE DIA MUITO ESPECIAL, 

QUANDO VOCÊ, E OS SEUS, FESTEJA MAIS UM DIA 

DE SUA VIDA NA TERRA, PEÇO A JESUS QUE LHE 

FAVOREÇA UM TANTO MAIS: COM A LUZ DO 

AMOR E A BENÇÃO DA INSTRUÇÃO, PARA QUE 

POSSAS CONTINUAR NA SUA GENEROSA BATALHA 

DE SERVIR AOS SEUS IRMÃOS SEM DESPERDÍCIO 

DE TEMPO E "SEM ECONOMIA DE 

SENTIMENTO"!!!... 

SIM, MEU IRMÃO, O SANTO SENTIMENTO DEVERÁ 

SEMPRE BALIZAR TODAS AS NOSSAS 

REALIZAÇÕES NO MUNDO, POIS, COMO SABEMOS, 

A VIDA CLAMA POR: 

 “JUSTIÇA, AMOR, E CARIDADE!!!” (O.L.E.).  

MUITA PAZ!!! 

 

VIVALDO P. S. FILHO                                        

(Salvador/BA, 02 de abril de 2017) 
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   Nota do médium: Mensagem espontânea inspirada 

(à distância) pelo Espírito Lamennais, que ao tempo da 

Codificação Espírita foi um dos Instrutores Espirituais de 

, direcionada a um amigo aniversariante 

do Facebook, que é advogado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Livro # 34: “BATE-PAPO COM D. DE GIRARDIN” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 16 

Ed. e-book: 
 2017-21 

______****______ 

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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Um Bate-Papo com  

Delphine de Girardin 

 

Do Espírito André Luiz                                  

Pelo Médium Vivaldo P. S. Filho 

 

“Paulo e Estevão”: O (seu) 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 & Zacarias (do grupo: “Os Trapalões”). 

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

“Um bate-papo com Delphine de Girardin”, foram 

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

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

sentimento de solidariedade e fraternidade, desprovido também 

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

 

1a versão: 04/2017 by Vivaldo P. S. Filho 

OBRA REVISTA & AMPLIADA EM 05/2021. 

   Este Livro, que tem a Autoria Espiritual de André 

Luiz & Espíritos Amigos, vem complementar as 

obras anteriores da lavra mediúnica de Vivaldo P. S. Filho 

que fazem referência à atual Missão do Espírito de São 

Luis IX (já reencarnado no Brasil), que à época da 

Codificação foi o Presidente Espiritual da “Sociedade 

Espírita de Paris”, orientando de mais perto os 

sagrados serviços de Allan Kardec junto à Falange da 

Verdade.  
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 EM COMEMORAÇÃO DOS                                 

164 ANOS DO ESPIRITISMO                           

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

 

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

Espíritos em 1857. 

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

trabalho precisa continuar”... E dentro desse ritmo 

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

obra deles mesmos, que não pode ter solução de 

continuidade!... 
    
 

 Quem desejar reproduzir partes de meus livros 

mediúnicos, poderão o fazer sem impedimento 

algum, apenas solicitamos a generosidade de citar a 

nossa específica obra como a fonte de consulta. 
 

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

 

   Rogamos aos nossos amigos leitores que queiram nos 

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

fazer o melhor de minhas forças. 
 

 

   
 

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

 
    

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

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

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

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

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

 
                                               

   Meus irmãos de caminhada! Esta é uma regra que deve 

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

, pois não há como 

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

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

_______________ 
    

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

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

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

 

– Neio Lúcio 
 

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

 

O Médico-Amigo de Chico Xavier! 

  

Prezado amigo Vivaldo, 

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

leitores” que estão trabalhando nas Universidades. Dentre 

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

e a de Minas Gerais, existem grupos estudando a 

Espiritualidade À LUZ DA MEDICINA...  

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

se levantarão contra o seu livro por nele existirem obras 

polêmicas, que alguns irmãos “ainda não devidamente 

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

– ELIAS BARBOSA                                                  

(Comentário antes de sua desencarnação prematura,                                                   

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

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

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

A NOVA CIÊNCIA DA “NUMEROLOGIA ESPÍRITA” 

APREGOA NÃO APENAS A OBSERVAÇÃO FRIA E PURA 

DOS NÚMEROS E DOS CÁLCULOS NA DECIFRAÇÃO 

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

INSERIDOS NA BÍBLIA SAGRADA E NA LITERATURA 

ESPÍRITA DE ALLAN KARDEC E FRANCISCO C. 

XAVIER, PARTICULARMENTE, MAS UMA 

RACIONALIDADE TODA ESPIRITUAL, QUE ENVOLVE 

SENSIBILIDADE E SENTIMENTO, MORAL E ÉTICA, 

RELIGIÃO E RELIGIOSIDADE, QUE SÃO AS 

FERRAMENTAS IDEAIS PARA QUE POSSAMOS AFERIR A 

AUTENTICIDADE DOS FENÔMENOS DA REENCARNAÇÃO 

PROGRAMADA & “MÚLTIPLA”, PELOS PROCESSOS 

NATURAIS DA LÓGICA E DA SABEDORIA, DO 

CONHECIMENTO E DA EDUCAÇÃO, SEMPRE FRUTOS DE 

UMA MENTALIDADE SADIA, DE UM CORAÇÃO PURO,                 

E DE UMA ALMA CARIDOSA.  

     

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

(Salvador/BA, 24 de julho de 2015)                                   

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

cujas diversas partes foram tratadas 

separadamente, depois coligidas num corpo 

metódico, quando puderam ser reunidos 

materiais suficientes. Esta parte da ciência 

espírita mostra desde já que não é uma 

concepção sistemática individual, de um homem 

ou de um Espírito, mas produto de múltiplas 

observações, que tiram sua autoridade da 

concordância existente entre elas.” 

   

–  

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

1866, Introdução ao estudo dos fluidos espirituais, 

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

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

Médium Vivaldo P. S. Filho 

 

Vivaldo Filho concedendo uma entrevista à conceituada jornalista 

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

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

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

   O Espírito Allan Kardec, que é o nosso mais 

graduado Benfeitor Espiritual – muito embora ele tenha 

preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica como 

Chico Xavier, às vezes, e segundo as circunstâncias 

psíquicas que envolvem cada comunicado, ou seja, a 

depender da natureza mental e emocional do diálogo, faz 

questão de se fazer perceber com a personalidade marcante 

do grande Codificador do Espiritismo, o que naturalmente 

me deixa completamente envolvido pela emoção e pela 

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

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

Nova Ciência da “Numerologia Espírita”, se 

constitui tão somente de um simbólico apêndice, um detalhe 

mesmo, devotado ao interesse de expressar uma 

vestimenta nova, ou antes, uma roupagem atual, e 

específica, da já conhecidíssima “Numerologia”, 

reconhecendo ele o caráter muito particular, quanto muito 

valoroso, desta emblemática Ciência dos Números, que 

acreditamos, tanto eu mesmo quanto os meus amorosos 

Amigos Espirituais, ser um belo veículo de averiguação das 

ainda Desconhecidas e Grandes Verdades da Criação 

Universal, dentro das suas disciplinas particulares e 

especializadas. 

 

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

Especial do Médium 

   

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

e atuantes Benfeitores Espirituais da Vida Maior, embora ele 

tenha preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica 

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

circunstâncias psíquicas que envolvem o comunicado, ou seja, 

a natureza mental e emocional do diálogo que vamos mantendo, 

quanto doutrinária, faz questão de se fazer perceber com a 

personalidade do grande filósofo grego Pitágoras, o Pai da 

Numerologia, COM A INTENÇÃO DE NOS ILUSTRAR 

ACERCA DAS INÚMERAS POSSIBILIDADES DO PSIQUÍSMO 

HUMANO-ESPIRITUAL, DANDO-NOS A CERTEZA DE QUE 

OS NOSSO ESPÍRITO, ESTEJAMOS ENCARNADO OU 

DESENCARNADO, EM DETERMINADAS CIRCUNSTÂNCIAS 

E SITUAÇÕES, POSITIVAMENTE, PODEM ACESSAR O SEU 

PASSADO PRÓXIMO OU MESMO MUITO REMOTO, MESMO 

QUE ESTE PASSADO REMONTE AOS MILÊNIOS DO TEMPO 

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

intelectualizados, mas embrutecidos pela maldade, mesmo que 

temporária seja essa maldade, também tem como acessar as 

suas ou mesmo as nossas INÚMERAS memórias pregressas, 

quando, neste caso particular, procuram devassar determinados 

conhecimentos arquivados e mantidos de maneira quase 

mecânica em determinadas regiões do nosso corpo caloso que 

tenhamos assimilado no tramite natural de nossa evolução 

intelectual, levando em consideração que muitas fraquezas 

morais e emocionais que aparentemente já foram esquecidas 

por nós também possam ser de seus interesses, imediatos ou 

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

apresentado pela Nova Ciência da “Numerologia 

Espírita”, segue apenas o ritmo natural da Evolução do 

Conhecimento, que está sempre sujeito a novas interpretações 

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

sem que haja a absoluta necessidade de lhe reformular os 

conceitos básicos. 

 

   Neste nosso caso, apenas apresentamos uma roupagem 

atual, num competente corpo de Doutrina Decifratória, da 

eficiente Numerologia de Pitágoras, reconhecendo, ele, o 

caráter muito particular, quanto muito valoroso, desta Ciência 

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

do grande Instrutor EMMANUEL, pela psicografia de Chico 

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

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

 ___________ 

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

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

obra mediúnica: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – A Revelação do 

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

apresentamos uma importantíssima opinião do grande 

médium Chico Xavier sobre o tema da Numerologia: 

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

Reencarnação Programada, ou seja, aquela seguindo 

princípios de origem Superior, atentem para a importância do 

extrato que retiramos da obra “Chico Xavier: encontros no 

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

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

traz uma verdadeira pérola de Emmanuel (por Chico Xavier) 

para uma melhor compreensão de nossos apontamentos à luz 

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

informações acima, lembrando ainda que o extrato a seguir foi 

encontrado dias após a elaboração do texto acima. Vejamos: 

P – Pessoalmente, e por experiência própria, acredito na 

influência dos números na vida das pessoas, ou da 

comunidade. A Bíblia contém citação freqüente de certos 

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

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

dado setenta vezes sete, o Apocalipse cita o número 7 

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

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

em si um mundo vasto de significações, que demanda estudos 

adequados com a supervisão de especialistas do assunto. Não 

disponho de elementos para confirmar ou negar as assertivas 

das autoridades que se manifestam nessa área de 

investigações espiritualistas. Guardo, porém, a convicção de 

que, em nosso renascimento já trazemos, por inspiração dos 

Benfeitores Espirituais que nos assistem, a influência dos 

números de que estejamos necessitados para que a vida nos 

conceda o melhor que sejamos dignos de receber. E isso 

acontecerá, até que possamos conquistar a numerologia como 

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

médium: Os grifos são meus. 
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_____________________ 

 

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

confirmação da verdade.” 

– Santo Agostinho (354–430 d.C.) 

_____________________ 

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

Me constrange pensar que os nossos amigos do moderno 

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

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

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

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

(Salvador/BA, 04 de dezembro de 2015) 
 

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

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

gota de luz ou cada rastro de sombra que tenha semeado 

ao longo de seu próprio caminho. 

– Emmanuel                                                  

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                         

(Salvador/BA, 12 de março de 2014) 
 

Por mais confiável que seja a fonte de pesquisa, 

jamais poderá ser a única. 

Espírito Allan Kardec                                      

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

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

vida física atendem aos seus deveres com exatidão, retomam 

pacificamente os domínios da memória, tão logo se 

desenfaixam do corpo denso, reentrando em comunhão com os 

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

continuidade do serviço de aperfeiçoamento e sublimação que                   

lhes diz respeito.” 

- Instrutor Druso 

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

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

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

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

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

comentário do benfeitor Druso é nosso). 

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

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

muito próxima da realidade a que está subordinado os variados 

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

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

Salvador/BA, 19 de junho de 2014 

“Continuando a nos apoiar na observação, fazemos filosofia experimental 

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

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

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

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

e sempre se esforçará por preencher as lacunas que possam 

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

apogeu da verdade absoluta.” 

– Allan Kardec 

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

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

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

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

LIBERDADE, COMO O PRÓPRIO SENHOR NOS CONDIZIU HÁ MAIS 

DOIS MIL ANOS ATRÁS, PELA SUBSTÂNCIA ETERNA DA MENSAGEM DO 

EVANGELHO. 

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

NO SEU FRONTISPÍCIO: “FORA DA CARIDADE NÃO HÁ 

SALVAÇÃO”... 

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

INADIÁVEL DE RECOSNTRUÇÃO DE NOSSAS MÚLTIPLAS 

PERSONALIDADES, QUE AINDA TEIMAM EM CONTINUAR SE 

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

DE SELVAGERIA, DE CORRUPÇÃO E DE PROFUNDO EGOÍSMO, DE 

DISCORDIA E DE INSANAS MAUDADES, QUE SE MANIFESTAM ATRAVÉS 

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

EXTERNO OU PELO UNIVERSO INTEIRO, NO QUAL SE COSNTITUE O 

NOSSO PRÓPRIO ESPÍRITO, CRIADO TODO IMORTAL E 

COMPLETAMENTE LUZ, ASSIM COMO O NOSSO PAI CELESTIAL: 

SEREMOS (REALMENTE!) FELIZES!!! 

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

   

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

 

A nossa sincera homenagem à minha preciosa mãezinha:                                                                

Maria Isaura Campos Cabral (A Reencarnação da Rainha Branca de 

Castela) por tudo de bom e de generosidade que me lecionou durante a minha 
atual existência, quando neste ano de 2019 completo 55 anos de vida. 
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                 Século XIII                     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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Agradecemos também ao Flaming Star Fan Club of Norway (Pal Gralund) por 
nos ter autorizado o uso de algumas das fotos de Elvis Presley, do seu imenso acervo. 

 

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

 

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

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

Homem de Bem. Many Thanks my gracious friend! 
 

 
 

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

http://www.flamingstar.no/
http://www.elvisfiles.no/
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O Espírito Dr. Inácio Ferreira Interpreta a  

“Numerologia Espírita” 

       

   A “Numerologia Espírita” nada mais é que o 

desenvolvimento natural do Espiritismo, pois não se dá ao luxo 

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

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

Céu as claridades dos “SINAIS” SAGRADOS DE DEUS, 

invariavelmente, inseridos em todo o ecossistema de vida planetária, 

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

devassemos a intimidade da maneira matematicamente correta, 

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

Cândido Xavier, especialmente estas, pela própria natureza dos 

seus inquestionáveis méritos mediúnicos quanto científicos, 

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

   

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

encarnados no mundo possam se balizar da melhor maneira possível 

diante das inumeráveis incógnitas do Mundo Oculto e do Plano 

Material, também. 

 

   Não temos dúvidas de que todo o nosso labor mediúnico, 

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

do nosso meio doutrinário, pois se consideramos o Espiritismo 

uma Doutrina fundamentalmente Evangélica, não podemos nos 

esquecer de que Allan Kardec a conduziu também de 

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

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

com a devida adaptação para este livro de André Luiz & 

Espíritos Amigos. 
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UM ESTUDO MATEMÁTICO SOBRE A VOLTA DE SÃO LUIS 

DE FRANÇA É APRESENTADO NAS OBRAS MEDIÚNICAS DE 

VIVALDO P. S. FILHO, INTEGRALMENTE ALINHADO COM OS 

LIVROS MAIS VENERÁVEIS DO ESPIRITISMO                               

& DO ESPIRITUALISMO!!!       

A Reencarnação também estudada na Bíblia Sagrada!!! 
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Bate-Papo com D. de Girardin 
 

Em Lembrança aos Mensageiros da 9ª. Esfera Espiritual da 

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

           

TRABALHO MEDIÚNICO PSICOGRAFADO PELO MÉDIUM 

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

CLARIVIDÊNCIA, CLARIAUDIÊNCIA, PSICOSCOPIA E 

PSICOMETRIA), REALIZADO PELOS ESPÍRITOS SUPERIORES 

TAMBÉM EM HOMENAGEM AO LIVRO: 

“Agenda Cristã” 

Com A Palavra: O Grande Benfeitor! 

No dia a dia de nossas vidas, vamos encontrando pelo 

caminho pessoas que, assim como nós mesmos, vão 

revelando alguma doze de bondade. 
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Não muita, é certo. 

Entretanto, nada mais belo reconhecermos que, pela 

Grande Romagem do Infinito, vamos encontrando 

criaturas tão necessitadas de luz quanto cada um de 

nós, vislumbrando nelas um pedacinho do nosso 

próprio coração, credoras de nosso respeito e da nossa 

sincera amizade, quando, coletivamente, vamos 

passando a nutrir amor uns pelos outros, reconhecidos 

de que na Vida De Deus tudo é aprendizado e 

construção, movimento e atitude. 

Por isto, meus companheiros de vida terrena, 

procuremos devassar a experiência na Terra como se 

estivéssemos dentro de uma só família, pois, 

verdadeiramente, somos irmãos, todos buscando pela 

mesma coisa: FELICIDADE!  

Precisamos continuar estudando. 

 

Emmanuel (Espírito reencarnado)                                       

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                          

(Salvador/BA, 09 de abril de 2017) 
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___________ 

Nota do médium em 11/05/2021:  

   Como sempre, vemos o grande Emmanuel dar a sua 

contribuição de otimismo e de esperança para cada um 

de nós, que, a despeito de toda a dureza pela qual o 

mundo, geralmente, nos atinge, como que nos pondo em 

provação a própria resistência, vamos procurando seguir 

adiante, cada um de nós ao seu modo e dentro de sua 

condição moral e intelectual, trilhando pelo caminho do 

Amor e da Paz, enfim, deixando para trás o homem-

velho, para deixar surgir, a partir de nossas ações de 

cada momento, o homem-novo, mais espiritual, segundo 

o próprio Emmanuel, pelo Chico: O Espírito-Sentimental, 

o Ser do futuro!! 
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Prefácio de Veneranda 

 
Santa Isabel da Hungria 

1207 - 1231 

Santa Isabel de Aragão 

1271 – 1336 

Isabel de Portugal 

1397 - 1471 
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 “Porque todo aquele que exalta a si mesmo será diminuído, e 

aquele que diminui a si mesmo será exaltado.” – Jesus              

(Lucas 14:11) 

(“O NOVO TESTAMENTO”, da tradução do original em grego, por Haroldo Dutra Dias, 

Editora CEI, 1ª. Edição: 2010). 

   Viajamos por entre as Estrelas do Pensamento 

de Deus!...  

   Estamos sempre a caminho da grande luz. 

   Volta e meia, caímos ou subimos pela Eterna 

Escada da Evolução. 

   Por mais que desejemos, fica-nos muito difícil, 

uma raridade mesmo, seguir os passos do Cristo 

Amado, sem que, em algum momento da imensa 

Estrada para o Mais Alto, não venhamos a tropeçar 

em alguma pedra, se bem que colocada no caminho 

pela Providencia Maior, para que, de nossa parte, 

venhamos a ser testados no abençoado Educandário 

do Mundo, seja na Terra ou em qualquer outra parte 

do Universo, afinal, somos seres fadados a crescer 

pelo Amor e pela Instrução. 

   Meus filhos do coração! nada de desanimo, pois 

precisamos cumprir com as nossas missões, sejam 

elas pequenas ou grandes. 

Veneranda (Espírito)                                              

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 09 de abril de 2017) 
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   Nota do médium: Sempre gostamos de lembrar aos nossos 

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

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

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

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

trata do Espírito de Santa Isabel, a Rainha Santa de 

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

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

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

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

Venerável Santa Isabel, na história da cristandade se tornou célebre 

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

rosas.  

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

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

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

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

_______________________ 

   

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

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

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

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

As Mensagens de 

 
__________ 

 

   

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha & 

Chico Xavier, surpreende-nos pela riqueza de detalhes fotográficos 

(desenhados pela querida médium mineira, que fora sobrinha do grande 

Eurípedes Barsanulfo!) do Espaço Geográfico Espiritual                                         

do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde na sua 

generalidade eles residem e trabalham, da referida 

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

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica 

obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André 

Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de 

Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora 

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

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

numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, 

que nasceu e reside atualmente na Cidade de São 

Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os 

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

Revelações Espirituais em torno de algumas de 

suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu 

conhecimento, ou não, por força da natureza 

transcendental do precioso projeto em curso estar 

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

de setembro do ano de 2012, quando o nosso pupilo 

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

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

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos 

Diversos, com a Coordenação Espiritual de Elvis 

Presley & Santa Clara de Assis, já debatido em 

obras anteriores de sua lavra psicográfica, e que foi 

produzido em homenagem ao Livro: “VOLTEI”, 

pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/pela FEB). 

   

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

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

pelo Espírito Santa Brígida da Suécia. 
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Delphine de Girardin___________ 

 

   Delphine de Girardin, que nasceu em Aix-La-Chapelle, em 26 de janeiro de 1804, o 
mesmo ano do Codificador, e desencarnou na capital francesa em 29 de junho de 1855. 
Casou-se com Émile de Girardin, jornalista e político francês, passando então a ser 
conhecida como sra. Émile de Girardin. Ela mesma se tornou jornalista, após o 
casamento em 1831, escrevendo no jornal La Presse, no período de 1836 a 1848, sob 
o pseudônimo de visconde de Launay, interessantes crônicas da sociedade do tempo 
de Luís Filipe. Essas crônicas ficaram conhecidas como cartas parisienses. 

http://www.oconsolador.com.br/linkfixo/biografias/delphine.html 

http://www.oconsolador.com.br/linkfixo/biografias/delphine.html
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Capítulo # 1 

    

   Não se sabe ao certo quem tem mais culpa no 

cartório, se o homem ou se a mulher!... – não é uma 

questão de gênero, mas de índole, de caráter, e de 

Evolução!... 

   Não há como julgarmos determinadas ações de uns 

e de outros tomando como premissa apenas o 

acanhado olhar humano, geralmente compelido a 

enganos por força da sua natureza material, limitada, 

quase artificial, para não afirmarmos virtual. 

   De certo, mesmo, meus queridos irmãos e irmãs 

da senda carnal, vamos nos vendo cada vez mais 

nos entrincheirando uns diante dos outros, 

infelizmente, tentando passar a imagem de uma 

supremacia enganosa, tão enganosa quanto a nossa 

capacidade de reter as coisas da Vida Moral pelo 

nosso olhar míope da Esfera Material. 

   Precisamos compreender que nada somos uns sem 

os outros. 

   Precisamos todos estar atentos de que sem a 

participação decidida de nossa parte na vida social e 

comunitária, como pessoas, verdadeiramente, 

interessadas no bem coletivo, vamos estar nos 

conduzindo, e a Humanidade como um todo, na 

direção perigosa de um precipício tremendamente 

angustiante, pois que lá no seu final, bem lá no fundo 
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deste grande poço, vamos encontrar charco e lama 

que somente nos deixarão ainda mais obscurecidos 

de um egoísmo que já está se tornando crônico no 

meio das Civilizações da Terra. 

   - São guerras de extermínio em massa. 

   - São conflitos passionais. 

   - São crimes de toda a ordem. 

   - São pequeninas indelicadezas. 

   Afinal, meus filhos, quando haveremos de dar fim 

a tamanha calamidade do sentimento-humano?!... 

   Será, que já não bastam os episódios dantescos 

narrados pela História do Mundo? 

   Onde pretendemos chegar com tudo isso? 

 

__________ 
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      Vamos pôr um fim a todos os tipos de embates, 

procurando, antes de tudo, combater o grande mal 

do orgulho e do egoísmo em nós mesmos. 

   - Sejamos piedosos. 

   - Sejamos misericordiosos. 

   O Cristo nos guia e nos observa atentamente por 

meio do seu olhar compassivo e generoso, apenas 

nos aguardando a boa vontade em Lhe ceder 

espaço em nossos corações para que Ele, o Senhor 

do Mundo e o Salvador de nossas vidas, possa nos 

ofertar a divina luz da paz e do entendimento, da 

compreensão e da gentileza, pois, como Filhos de 

Deus, não temos o direito de Lhe por obstáculos na 

ascensão do mundo em que vivemos, mas, antes 

disso, temos o dever e devemos ter a consciência de 

que sem amor e sem a pratica da caridade em 

benefício das demais criaturas, beneficiando-nos com 

a luz que provem de cada gesto de bondade de uns 

pelos outros, estaremos sempre virando e revirando 

os escombros sombrios do materialismo por dentro 

de nós mesmos!... 

 

Delphine                                     
Vivaldo P. S. Filho (médium)                           

(Salvador/BA, 05 de abril de 2017) 
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   Nota do médium: Nós espíritas, precisamos 

promover a paz e a concórdia, o perdão incondicional 

às ofensas, sem que com isto estejamos desprezando 

as leis jurídicas que consolidam e sustentam a vida social 

e comunitária na Terra, mas não perdendo o nosso foco 

em Jesus Cristo.  

   Como creem os nossos queridos Espíritos Amigos, 

muitas vezes uma boa conversa poderá evitar muitos 

anos de dor e lamentação.  

   Nada melhor que: “o perdão das ofensas”. 

___________ 

Nota do médium em 11/05/2021:  

   Eu creio que, aqui, vale destacar a maneira como  eu 

me percebi diante de sua nova Assistência, já que 

inicialmente eu pensei que somente André Luiz fosse me 

passar psiquicamente as suas Revisões & Ampliações, 

não porque ela não desejasse o fazer de maneira mais 

direta, na minha pobre companhia, mas porque eu sei 

que, geralmente, estes grandes Espíritos da Luz tem ou 

devem ter muitas ocupações que não, exatamente, a de 

preencher as lacunas mentais dos seus médiuns, mesmo 

quando estes estão em franco serviço psicográfico, por 

exemplo, já que temos tomado algum conhecimento, 

especialmente pela obra de EMMANUEL, pelo Chico, que 

estes Espíritos Superiores, mesmo quando se encontram 

a muita distância do nosso Plano Material, quando assim 

o desejam e encontram meios nos seus pupilos 

mediúnicos para que isso possa acontecer, transmitem 

os seus gloriosos Ditados, por exemplo, de muito 

distantes de onde nos encontramos fisicamente, ou 
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espacialmente, então, como eu ia dizendo, ela mesma, 

quando eu me encontrava assistindo a um determinado 

programa de TV, em meu Lar, ao mesmo tempo em que 

eu ia assistindo uma garota passar batom em seus 

lábios, literalmente, fui observando como o aroma e o 

sabor do batom se materializava de maneira consistente 

em minha boca e bem na altura do meu nariz, não 

deixando assim que eu ficasse com qualquer dúvida em 

relação ao fenômeno que natureza transcendental que 

ali eu estava experimentando, posso assim, sim, me 

expressar, pelo fato de eu ter, inclusive, podido sentir o 

gosto do batom, muito firme e substancioso!! 

 

A beleza e o lirismo dos Espíritos do Senhor. 
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   Enfim, fica claro que ela, a amada Delphine, tinha não 

somente o interesse de me dar mais uma lição sobre os 

acontecimentos da mediunidade, em si mesma, neste 

caso a de Efeitos-Físicos, mas também, e em caráter 

muito especial, me deixar certo de que, mesmo no 

Mundo dos Espíritos, temos a nosso favor as exuberantes 

fragrâncias e substâncias, mesmo as artificiais, que nos 

agradam não apenas aos sentidos físicos, mesmo aos 

astrais, mas que nos tocam fundo o Ser pelo conteúdo 

vibratório de suas delicadas irradiações fluídicas de 

natureza cromáticas e químicas, por exemplo!...  

 

A beleza e o lirismo dos Espíritos do Senhor. 

   Por outro lado, devemos deduzir, e não poderia ser de 

uma maneira diferente, que, se existem estes preciosos 

adereços da vaidade-humana, é evidente que nós todos, 

após a perda do corpo material pela morte, deveremos 

ter também, ou encontrar, os elementos nutritivos do 

corpo astral, propriamente dito, quanto industriais, que, 
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em alguma medida, nos melhora a aparência, então, 

levando-nos a conclusão de que, sim, Do Outro Lado da 

Vida, nos defrontaremos sempre com os acontecimentos 

que dizem respeito ao nosso modo de aparecer e, claro, 

de realmente sermos, conferindo-nos mais beleza tanto 

ao modo como somos por fora quanto por dentro, não é 

verdade?!... 

   É racional pensarmos dessa maneira. 

__________ 

   Que Oxalá a envolva em Luz Divina. 
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Delphine de Girardin___________ 

 

   Delphine de Girardin, que nasceu em Aix-La-Chapelle, em 26 de janeiro de 1804, o 
mesmo ano do Codificador, e desencarnou na capital francesa em 29 de junho de 1855. 
Casou-se com Émile de Girardin, jornalista e político francês, passando então a ser 
conhecida como sra. Émile de Girardin. Ela mesma se tornou jornalista, após o 
casamento em 1831, escrevendo no jornal La Presse, no período de 1836 a 1848, sob 
o pseudônimo de visconde de Launay, interessantes crônicas da sociedade do tempo 
de Luís Filipe. Essas crônicas ficaram conhecidas como cartas parisienses. 

http://www.oconsolador.com.br/linkfixo/biografias/delphine.html 

http://www.oconsolador.com.br/linkfixo/biografias/delphine.html


                    Livro # 34: “BATE-PAPO COM D. DE GIRARDIN” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 60 

Ed. e-book: 
 2017-21 

Capítulo # 2 

    

   A mão que nos fere hoje será a mesma que 

haverá de nos socorrer amanhã!...  

   Se na vida presente, temos sido alvo do escárnio e 

da injustiça de alguém, ou de muitas pessoas, 

precisamos ter a certeza de que por estas mesmas 

pessoas seremos socorridos e valorizados, mediante 

a inexpugnável Lei da Reencarnação, senão na 

próxima existência, com certeza que daqui a alguns 

séculos ou milênios, senão na Terra, certamente que 

em outros Mundos do Universo, visando sempre o 

nosso aperfeiçoamento moral, pela: gentileza e 

pelo desejo de servir. 

   Não há como fugirmos às Sucessivas Vidas, pois 

que somos todos fadados à Evolução. 

   Hoje, nos encontramos num emaranhado de 

turbulentas e perturbadoras situações, que envolvem 

o mundo inteiro como se a vida planetária estivesse 

se movimentando dentro de um sinistro jogo de “cara 

e coroa”, cada um de nós num estremo da moeda, 

lamentavelmente, deixando-nos entregues à própria 

sorte!... 

   Se existem criaturas humanas quase santificadas 

por conta do coração generoso e muito amigo, que 

se envolvem neste tumultuado jogo de interesses 

entre as pessoas e as nações, corporações e grupos, 
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fazendo, aqui e ali, o melhor ao seu alcance com a 

sublime intenção de melhorar a vida terrena, de uma 

maneira geral, não podemos escamotear o quadro 

sinistro de outras tantas pessoas, infelizmente, num 

quadro bem mais avantajado que o anterior, que, 

também, fazem de tudo ao seu alcance para destruir 

a beleza irradiante do Nosso Evangelho, não por 

mero formalismo de seita ou de crença, já que quase 

todas as religiões do planeta afirmam a mesma coisa 

sobre um Deus de Bondade e de Misericórdia, 

mas, intransigentemente, desejosos de tomarem 

para si mesmas o direito de legislar sobre o resto 

da vida humana, como se os demais povos do mundo 

não tivessem o direito de ser como são e de agir 

como melhor lhes apraz o coração e a consciência, 

embora todos nós devamos nos convencer de 

que estamos integrados num mesmo e suave 

ecossistema de Bem Viver!!... 

 

Diversidade humana 
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   Meus filhos! abaixemos a guarda, confiando na 

alma humana e produzindo ao nosso redor tudo de 

bom e de belo que Jesus de Nazaré nos ofereceu, 

exemplificando, sentindo na própria pele e na própria 

carne a necessidade que o nosso irmão tem de ser 

feliz, assim como nós mesmos. 

 

   O momento é de amar, e de sermos amados. 

Delphine                                        
Vivaldo P. S. Filho (médium)                      

(Salvador/BA, 05 de abril de 2017) 
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   Nota do médium: Notamos que esta grande 

Benfeitora da Vida Maior está perfeitamente entrosada 

com as questões sociais que a humanidade da Terra vem 

se debatendo nos últimos anos. 

   Quando, naturalmente, estamos nos movimentando 

com a necessidade fundamental de, também, estarmos 

integrados na Humanidade Universal, dentro da qual 

participamos, por enquanto, como Espíritos encarnados 

no Orbe terrestre, até que, finalmente, passemos para o 

Outro Lado da Vida, quando, ai sim, veremos que a 

diversidade se multiplica ao infinito, já que, por 

enquanto, não temos como abarcar todas as Regiões 

Espirituais do campo dimensional onde nos encontramos 

atualmente, com sua vida ativa e pulsante. 

___________ 

Nota do médium em 12/05/2021:  

   Para quem ainda não teve como acessar outras obras 

de nossa lavra mediúnica, devo acrescentar, aqui, que 

esta mesma Mensagem, já Revista & Ampliada, como 

a acabamos de ver acima, com estes devidos ajustes de 

redação, etc..., foi antes publicada no nosso Livro de # 

137: “NO MUNDO ‘COM’ CHICO XAVIER – Vol. 1”, 

em seu Capítulo de # 6, uma obra que foi produzida 

por André Luiz, com a colaboração de Espíritos 

Amigos!! 

   Viva Jesus, Kardec & Chico Xavier. 
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Delphine de Girardin___________ 

 

Photographie de Charles Hugo, musée d’Orsay © Photo Réunion des musées nationaux Hervé Lewandowski. 

   Delphine de Girardin, que nasceu em Aix-La-Chapelle, em 26 de janeiro de 1804, o 
mesmo ano do Codificador, e desencarnou na capital francesa em 29 de junho de 1855. 
Casou-se com Émile de Girardin, jornalista e político francês, passando então a ser 
conhecida como sra. Émile de Girardin. Ela mesma se tornou jornalista, após o 
casamento em 1831, escrevendo no jornal La Presse, no período de 1836 a 1848, sob 
o pseudônimo de visconde de Launay, interessantes crônicas da sociedade do tempo 
de Luís Filipe. Essas crônicas ficaram conhecidas como cartas parisienses. 

http://www.oconsolador.com.br/linkfixo/biografias/delphine.html 

http://www.oconsolador.com.br/linkfixo/biografias/delphine.html
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Capítulo # 3 

    

   Quem dera que a vida pudesse ser um grande 

oceano de rosas encantadas, no qual pudéssemos 

nos transportar de uma margem a outra da Terra 

somente saboreando as fragrâncias delicadas e líricas 

do amor, da gentileza, e da paixão, ofertando-nos 

uns aos outros, navegantes desse Eterno e 

Maravilhoso Mar Evolutivo, somente paz, harmonia, 

e luz!... 

   Sim, é verdade que se assim desejarmos, podemos 

transformar a nossa turbulenta existência na Terra 

Material em um manto saboroso de vida amorosa e 

pacificada, entretanto, para que isso possa realmente 

vir a acontecer, será preciso que ofertemos aos 

nossos irmãos e irmãs de senda planetária não mais 

balas e substâncias tirânicas que lhes dizimem os 

corpos frágeis, mas, antes de tudo, flores, muitas e 

benditas flores do coração amoroso e compassivo do 

Cristo Amado. 

   Sei que os nossos irmãos e irmãs da vida terrena, 

me ouvindo falar desta maneira tão romântica, 

poderão me interpretar mal, crendo que eu seja um 

Espírito “cego”, desprovido de razão (risos), quando, 

na realidade, apenas e tão somente estou 

interpretando a Mensagem do Divino Pacificador do 

Mundo, ao nos recomendar que diante do agressor 
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lhe entregássemos todos os nossos bens, retribuindo 

o mal com o bem. 

   Talvez, por não interpretarem de maneira correta 

a Magnânima Mensagem de Paz do Senhor, é que 

todos tem se aterrorizado com a quantidade imensa 

de criaturas, que, ao se depararem com algum 

criminoso da Terra, por exemplo, também nosso 

irmão pela Paternidade por Deus, acabam perdendo 

as suas valiosas vidas por causa exclusiva de um 

cego materialismo, sempre temerosos de perderem 

algo que, em realidade, nem lhes pertence, pois que 

tudo vem do Mais Alto!... 

   A situação pode ser superlativa ou infinitamente 

insignificante, mas nunca desalinhada com o 

preceito do necessário desprendimento. 

   Meus filhos amados! se enganam os que acreditam 

que, pela força, conquistarão alguma paz no Mundo 

Material... Jamais isto aconteceu, e jamais isto 

haverá de acontecer. 

  

   A verdadeira pacificação dos povos terrenos, seja 

no seio da própria família consanguínea, entre os 

amigos, ou em sociedade, somente se realizará 
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quando passarmos a compreender que tudo vem da 

parte de Deus, enfim, que somos seus filhos, e que, 

essencialmente, precisamos uns dos outros para 

sobreviver, seja na bendita Terra dos seres mortais 

ou na Imensidão da Imortalidade!... 

 

   Vivamos todos o Amor e a Paz!!... 

Delphine                                         
Vivaldo P. S. Filho (médium)                       

(Salvador/BA, 06 de abril de 2017) 



                    Livro # 34: “BATE-PAPO COM D. DE GIRARDIN” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 68 

Ed. e-book: 
 2017-21 

   Nota do médium: Esta graciosa Entidade da Luz está 

nos conscientizando de que somente pela paz, pelo 

entendimento das necessidades de uns e de outros, e de 

uns para com os outros, é que poderemos encontrar uma 

solução definitiva para os grandes conflitos bélicos, 

armados ou não, familiares, quanto sociais, do mundo 

em que estamos temporariamente vivendo...  

   Infelizmente, segundo ela mesma reconhece, nós 

encarnados, quanto também os irmãos e irmãs que já se 

encontram desencarnados, precisaremos de um uso 

determinado de “força” para debelar específicas 

manifestações de violência, de agressividade, e de 

desequilíbrio, seja social ou particular, entretanto, em 

nome do Amor e da Paz com Jesus Cristo, que isso 

seja executado pelas autoridades competentes do 

mundo civilizado e tendo como princípio fundamental 

manter a ordem pública e/ou particular, também, 

NECESSARIAMENTE VISANDO O NOSSO BEM-

ESTAR INDIVIDUAL E COLETIVO!... 

 



                    Livro # 34: “BATE-PAPO COM D. DE GIRARDIN” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 69 

Ed. e-book: 
 2017-21 

  De qualquer maneira que seja, seja na condição de 

Espíritos encarnados ou desencarnados, somente 

alcançaremos a realeza da pacificação mundial, 

quando, necessariamente, passarmos a nos nivelar com 

os Anjos, com os Santos, e com os verdadeiros Heróis, 

que somente se utilizam da força (controlada) em ação 

de defesa, e mediante o princípio fundamental da vida 

de todos. 

   Entretanto, como ela mesma sugere e afiança em sua 

carta espiritual (acima):  

__________ 

“Ao que te bate numa face, oferece-lhe                  

também a outra”  

– Jesus (Lucas 6:29). 

(“Bíblia Sagrada”, pela tradução para o português por               

João Ferreira de Almeida, Sociedade Bíblica do Brasil,                      

2ª. edição, do ano de 1993, da impressão de 1999). 

__________ 

   Fiquemos todos na paz do Senhor. 
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Delphine de Girardin___________ 

 

   Delphine de Girardin, que nasceu em Aix-La-Chapelle, em 26 de janeiro de 1804, o 
mesmo ano do Codificador, e desencarnou na capital francesa em 29 de junho de 1855. 
Casou-se com Émile de Girardin, jornalista e político francês, passando então a ser 
conhecida como sra. Émile de Girardin. Ela mesma se tornou jornalista, após o 
casamento em 1831, escrevendo no jornal La Presse, no período de 1836 a 1848, sob 
o pseudônimo de visconde de Launay, interessantes crônicas da sociedade do tempo 
de Luís Filipe. Essas crônicas ficaram conhecidas como cartas parisienses. 

http://www.oconsolador.com.br/linkfixo/biografias/delphine.html 

http://www.oconsolador.com.br/linkfixo/biografias/delphine.html
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Capítulo # 4 

    

   - Tem sentimento. 

   - Existe amor. 

   - Há, sim, solidariedade, compreensão, vida 

apaixonante, e profunda emotividade!... 

   Será que estamos levantando alguma nuvem do 

Céu estrelado da Vida dos Espíritos Sublimados e 

Perfeitos?!...  

   Poderia até ser, mas não é tanto assim... 

   Somente estamos descortinando o coração de 

alguém que passa pela experiência planetária movido 

por emoção, como entusiasta do lirismo verdadeiro, 

e compreensivelmente tolerante diante mazelas dos 

que caminham, também, por aí, embora, estes, 

muito distantes de representarem, em si mesmos, a 

delicadeza dos seres sinceramente evangelizados, e 

essencialmente alinhados com o coração dos Anjos 

Celestiais!... 

   Não, não estamos destacando a qualidade de uns 

e amaldiçoando os defeitos de outros, já que todas 

as criaturas são parceiras umas das outras quando 

se trata de Crescimento Espiritual, aliás, como 

haveria do santo marcar a sua presença brilhante no 

mundo sem a solidária participação dos que se 

comportam como demônios?!...  
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   Por enquanto, na Terra onde residem meus irmãos 

encarnados, não há como não valorizarmos o 

destemor dos ignorantes e dos perversos no trato 

com as coisas sagradas da vida; sim, também são 

estes os nossos benfeitores da hora. 

   Na verdade, precisamos reconhecer que no mundo 

dos encarnados há determinadas criaturas que, 

embora se sintam desprezadas, em conflito, quase 

que em completa solidão no trato com os seus 

algozes, graças a Deus, continuam servindo a Jesus: 

   - Sorrindo, mesmo que chorando. 

   - Abraçando, ainda que perseguido. 

   - Amando, sem que seja amado. 

   - Subindo, embora tudo pareça abismo. 

 

A obra-prima da Terceira: “O Evangelho Segundo o 

Espiritismo”, trata do amor como fonte inesgotável de 

Caridade e Solidariedade, Respeito e Companheirismo. 
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   Minhas crianças da Terra!..., recorramos ao Cristo 

de Deus em todas as horas da estrada turbulenta e 

tumultuada da existência planetária, não hesitando, 

por um só momento, que seja, em pedir socorro aos 

Bons Espíritos, quando deles é que partem todas a 

forças da Vida Superior para que possamos não 

somente perdoar as ofensas e os ofensores, quanto 

amarmos a todos, sem distinção, tal qual fomos 

amados pelo Senhor. 

 

Livro: VIGIAI E ORAI,                                                                              

que merece ser estudado por todos. 

  Vigiemos e oremos (em Marcos 13:33), esta é a 

eterna recomendação Evangélica. 

Delphine                                         
Vivaldo P. S. Filho (médium)                        

(Salvador/BA, 07 de abril de 2017) 
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   Nota do médium: Num mundo em crise, como o que 

estamos vivendo na atualidade, uma mensagem como 

esta faz com que venhamos a refletir no modo como 

estamos encarando a nossa vida sentimental e emotiva, 

ou seja, se realmente já estamos conscientes da 

necessidade que temos em melhorar o nosso coração, 

no trato com os seres e a Natureza, como um todo, seja 

por meio de tarefas essencialmente subjetivas, como a 

prece e a oração, que tem poder magnético absoluto 

sobre a nossa casa mental e fisiológica, obviamente que 

de acordo aos desejos de Deus para com cada um de 

nós, quanto pelas nossas atitudes do dia a dia, seja em 

nosso lar, no trato com familiares e amigos, e em relação 

às inúmeras pessoas desconhecidas que se encontram 

ansiosas, quase desesperadas, pelo nosso socorro e pelo 

nosso alento. 

   Não é mesmo?!... 
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   Delphine de Girardin___________ 

 

   Delphine de Girardin, que nasceu em Aix-La-Chapelle, em 26 de janeiro de 1804, o 
mesmo ano do Codificador, e desencarnou na capital francesa em 29 de junho de 1855. 
Casou-se com Émile de Girardin, jornalista e político francês, passando então a ser 
conhecida como sra. Émile de Girardin. Ela mesma se tornou jornalista, após o 
casamento em 1831, escrevendo no jornal La Presse, no período de 1836 a 1848, sob 
o pseudônimo de visconde de Launay, interessantes crônicas da sociedade do tempo 
de Luís Filipe. Essas crônicas ficaram conhecidas como cartas parisienses. 

http://www.oconsolador.com.br/linkfixo/biografias/delphine.html 

http://www.oconsolador.com.br/linkfixo/biografias/delphine.html
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Capítulo # 5 

    

    Quanto tempo será que falta para completarmos 

este nosso estágio nesta atual reencarnação?... 

   Será que algum de nós poderia precisar o 

derradeiro dia de nossa VOLTA para o Mundo dos 

Espíritos?..., quando aí estejamos encarnados... 

  Uma outra questão que será de inestimável valor 

para a nossa felicidade futura, é a de saber se hoje 

estamos fazendo da nossa vida um santuário de 

beleza e paz, não somente para nós mesmos como 

para toda a existência a nossa volta?!... 

  Sabemos muito bem, mesmo entre os espíritas, 

que esse tipo de reflexão não é do agrado das 

pessoas, tamanho o medo que todos tem em tratar 

das questões que dizem respeito a Vida e a Morte, 

aliás, o que para nós, espíritas, já se torna um 

absurdo, pois não deveríamos ter outra ocupação 

senão meditar e refletir sobre as nossas obrigações 

na Terra Material, isto, claro, que com vistas ao 

Grande Futuro!... 

   Raros são os que cogitam de fazer as coisas certas 

por necessidade de se Elevarem à condição de Bons 

Espíritos; ou seja, na melhor das hipóteses vamos 

caminhando quase que completamente robotizados 

sobre a vida planetária amealhando costumes e 

hábitos, sem que isto esteja, realmente, integrado a 
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um processo racional, sentimental e emotivo de 

Ascenção Espiritual, quase todos esquecidos que 

de Lá viemos e para Lá voltaremos, mais cedo ou um 

pouco mais tarde. 

   Mas, por que será que os meus irmãos e irmãs do 

Plano Material teimam tanto em se manterem 

esquecidos da nossa Vida Futura?!... 

 

   Talvez seja pelo fato de que ao reconhecerem de 

maneira absoluta, e sem restrições, da realidade da 

Vida Espiritual, tenham de se colocar de prontidão a 

cada passo e a cada momento de suas investidas uns 

contra os outros!... 

   Assim, talvez desse jeito, tendo a mente focada no 

Céu de Deus, sim, porque tem os que desejam 

encontram um céu de Mamon, sem qualquer tipo de 

entrave ao nosso aperfeiçoamento como um Espírito 

reencarnado, tomássemos definitivamente as rédeas 
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de nossa estadia humana, e nos afastássemos de vez 

da ideia, e do desejo quase que incontrolável, de 

somente fazer as coisas como se fossemos filhos de 

ninguém!... 

_____________ 

 

_____________ 

   Somos todos Herdeiros de Deus. 

   Minha gente!... Não podemos e nem devemos nos 

esquecer disso!!... 

   Delphine                                        
Vivaldo P. S. Filho (médium)                       

(Salvador/BA, 08 de abril de 2017) 
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   Nota do médium: Como pessoas já um tanto 

esclarecidas que somos, visto que estamos em pleno 

século 21, não podemos desconsiderar que a nossa 

estadia na Terra dos seres humanos, por assim dizer, 

está substancialmente atrelada, ou conectada, com uma 

Vida Mental fora do nosso estreito campo dimensional 

terreno. 

   Como sabemos, não há morte, propriamente dita, mas 

apenas: mudança de estado vibratório, seja para 

“baixo” ou para “cima”, estejamos na Terra Material ou 

já transitando no Mundo Espiritual, por assim dizer. 

__________ 

 

Precisamos crer que há, sim, Vida Além da morte, porque além de ser um ato 

de fé em Deus, é também um meio de sintonia com os Bons Espíritos. 

__________ 
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   Entretanto, como nos sugere a querida Delphine, 

todos nós haveremos de algum dia nos defrontar com a 

Verdade, quando certamente a morte nos convidar à 

realidade da Vida Espiritual, teimemos ou não em lhe 

aceitar a realidade ou mesmo cogitar sobre ela no dia a 

dia de nossas existências na Terra, ou mesmo no Mais 

Além, sim, porque na Vida Espiritual também existem 

criaturas que não acreditam na Vida Espiritual, tão 

ignorantes e/ou resistentes à nossa Imortalidade quanto 

a maioria dos que aqui ainda transitam, de certo que 

apelaremos para Deus e para os Bons Espíritos diante da 

nossa tremenda vergonha por não termos agido como 

Jesus Cristo nos recomendou por meio de sua divina 

palavra:  

__________ 

“O meu reino não é deste mundo.”  

– Jesus (João 18:36). 

(“Bíblia Sagrada”, pela tradução para o português por               

João Ferreira de Almeida, Sociedade Bíblica do Brasil,                      

2ª. edição, do ano de 1993, da impressão de 1999). 

__________ 

   Fiquemos todos na paz e na alegria. 
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Delphine de Girardin___________ 

 

   Delphine de Girardin, que nasceu em Aix-La-Chapelle, em 26 de janeiro de 1804, o 
mesmo ano do Codificador, e desencarnou na capital francesa em 29 de junho de 1855. 
Casou-se com Émile de Girardin, jornalista e político francês, passando então a ser 
conhecida como sra. Émile de Girardin. Ela mesma se tornou jornalista, após o 
casamento em 1831, escrevendo no jornal La Presse, no período de 1836 a 1848, sob 
o pseudônimo de visconde de Launay, interessantes crônicas da sociedade do tempo 
de Luís Filipe. Essas crônicas ficaram conhecidas como cartas parisienses. 

http://www.oconsolador.com.br/linkfixo/biografias/delphine.html 

http://www.oconsolador.com.br/linkfixo/biografias/delphine.html
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Capítulo # 6 

    

    Recuemos um pouco no tempo e consagremos 

um algo mais de atenção aos fatos da Reencarnação 

nos primórdios do Espiritualismo moderno, quando o 

mundo científico passava a lhe averiguar pelos seus 

controvertidos sistemas de análise com certa frieza, 

visto que os seus telescópios mentais não 

observava-lhe as nítidas impressões senão pela 

limitada cultura das suas Academias humanas, 

invariavelmente sensibilizamos com o que podiam 

tocar materialmente, sem que se alertassem para um 

conjunto imenso de evidências, verdadeiramente, 

objetivas e que poderiam, de certa maneira, lhes 

incutir na mente, pelo menos, a necessidade de mais 

estudo e uma maior reflexão... 

   Estamos, minha gente boa, nos referindo ao 

interessantíssimo Esquema de Códigos Secretos 

que se apresentavam dentro do maravilhoso Livro 

de Deus, a Bíblia Sagrada, quando, por si 

mesmos, passariam a desvendar um incalculável 

número de Sinais firmemente deixados pelos 

Espíritos do Senhor com a segura intenção de fazer 

a Terra Material inteira tremer, mediante um sistema 

perfeito, diga-se: Superior, de comprovação das 

Vidas Sucessivas, senão de todas as pessoas, é claro, 

pelo menos das de alguns poucos Mensageiros da 

Vida Maior, que, por sua vez, haveriam de elucidar 
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matematicamente alguns dos Grandes Mistérios da 

Eternidade, tendo como o centro convergente de 

todo este movimento de luminosas e racionais 

evidências reencarnacionistas o enigmático Espírito 

do Amor, que vinha conduzindo os serviços de Allan 

Kardec, o verdadeiro Espírito da Verdade, desde os 

tempos recuados da Civilização Humana!..., ora um 

e ora o outro fazendo a parte que lhes cabia na 

grande montagem desta impressionante & Sublime 

Engrenagem, forjada pelo Senhor como confirmação 

do dogma da: 

, embora em linhas algo 

particulares, já que tudo haveria de se desenvolver e 

se enquadrar num ramo da Cultura Humana já 

perfeitamente alinhada ao espírito da sabedoria: A 

Literatura!!... 
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   E dentro do possível, vamos nós, As Vozes do Céu, 

executando a nossa santa tarefa, deixando aqui 

e ali algum novo Desvendamento, sempre 

nutrindo o desejo de que a, por enquanto, a 

acanhada existência humana se enriqueça pela 

Ciência, pela Filosofia, e, de maneira toda 

particular, pela Religião dos Espíritos!... 

 

Livro: RELIGIÃO DOS ESPÍRITOS,                                                                              

que merece ser estudado por todos. 

   Com toda a razão, já nos afirmou um grande sábio 

e cientista do vosso Plano Material (5ª. Esfera): 

“Estamos todos ancorados às estrelas” 

   Delphine                                      
Vivaldo P. S. Filho (médium)                      

(Salvador/BA, 08 de abril de 2017) 
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   Nota do médium: Desde o nosso Livro # 1: 

“MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS – Relatos de um 

Médium Espírita”, demos a notícia de que, em essência, 

o Espírito da Verdade seria o próprio Jesus Cristo, 

embora em seu texto (acima) esta grande Mensageira 

volte a afirmar, também por nosso humilde intermédio, 

que Allan Kardec (que fora a reencarnação de São 

João Batista, além da de São João Evangelista, por 

meio de uma Técnica do Mundo Espiritual Superior, 

conhecida por nós como: Reencarnação “Múltipla”) fora 

o Espírito da Verdade. 

 

São Paulo, Apóstolo. 
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   Tudo certo, pois se formos recordar das palavras de 

São Paulo, ao afirmar que não era mais ele quem vivia, 

mas o Cristo nele (Gálatas 2:20), vamos verificar que 

as coisas sagradas da vida humano-Espiritual que temos 

trazido à baila seguem um roteiro totalmente Evangélico, 

quanto Espírita!!... 

   Estudemos, minhas amadas e meus amados leitores, 

como nos recomenda Emmanuel, pelo Chico Xavier. 
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Delphine de Girardin___________ 

 

   Delphine de Girardin, que nasceu em Aix-La-Chapelle, em 26 de janeiro de 1804, o mesmo 
ano do Codificador, e desencarnou na capital francesa em 29 de junho de 1855. Casou-se com 
Émile de Girardin, jornalista e político francês, passando então a ser conhecida como sra. Émile 
de Girardin. Ela mesma se tornou jornalista, após o casamento em 1831, escrevendo no jornal La 
Presse, no período de 1836 a 1848, sob o pseudônimo de visconde de Launay, interessantes 
crônicas da sociedade do tempo de Luís Filipe. Essas crônicas ficaram conhecidas como cartas 
parisienses. 

http://www.oconsolador.com.br/linkfixo/biografias/delphine.html 

http://www.oconsolador.com.br/linkfixo/biografias/delphine.html
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Capítulo # 7 

    

    Qual seria o tamanho da nossa surpresa, 

quando, ao chegarmos do Outro Lado da Vida, 

verificarmos que ficamos solitários, perdidamente 

sozinhos: entre a dor de termos faltado com a 

caridade ao faminto e aos menos afortunados pela 

sorte material, pela angustia de não termos sido um 

melhor marido, uma esposa mais compreensiva, um 

filho menos negligente, um amigo menos relapso, ou, 

até mesmo, por termos deixado de pagar aquela 

“pequenina” dívida por não termos possuído a 

coragem suficiente de trocar a nossa bebericagem do 

final de semana, ou a roupa nova do mês, pelos 

compromissos, anteriormente, assumidos com 

pessoas, ou instituições, que, provavelmente, teriam 

compromissos e responsabilidades bem maiores do 

que as nossas?!... 

   Não há como verificarmos tal situação da alma 

humana após a morte carnal, senão quando 

devidamente instruídos pelo Santo Espiritismo, ao 

verificarmos pelas incontáveis páginas mediúnicas, 

por meio de célebres médiuns ou por intermédio de 

ferramentas anônimas, mas nem por isso menos 

sábias e caridosas, que tem nos esclarecido quanto 

ao fato de a desencarnação, ou pela perda da vida 

material, não nos deixar em condição de santidade 

somente por, num último suspiro de vida carnal 

quando do momento da morte, ou um pouco antes, 
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quando toma-se conhecimento que ela, a tétrica 

morte, virá logo, logo, entregarmos pequenina 

parte do amontoado de quinquilharias que 

acumulamos freneticamente no decorrer da nossa 

miserável existência terrena, pois que bestialmente, 

até o momento derradeiro, estaremos guardando e 

doando mais, geralmente, a quem menos precisa e a 

quem menos ainda merece!... os nossos abençoados 

“amigos” e “familiares”!!!... 

 

   Nada contra a nossa parentela consanguínea, aliás, 

esta composição familiar nos lança uma luz sobre o 

próprio Espírito de Universalidade, que nos direciona 

para uma compreensão melhor do conjunto da Obra 

de Deus, e não apenas na parte!... 

   Não acham isso, também?!... 
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   Enfim, observemos atentamente como o Senhor 

respondeu à turba que lhe apresentava a sua mãe e 

os seus irmãos, que haviam ido a sua busca:  

__________ 

“Minha mãe e meus irmãos são aqueles que 

ouvem a palavra de Deus e a praticam.”  

– Jesus (Lucas 8:21) 
(“Bíblia Sagrada”, pela tradução para o português por               

João Ferreira de Almeida, Sociedade Bíblica do Brasil,                      

2ª. edição, do ano de 1993, da impressão de 1999). 

__________ 

 

A família de Jesus 

   Certamente, que se formos esmiuçar as obras de 

Allan Kardec, tanto na Codificação como na “Revista 

Espírita”, vamos encontrar preciosas relíquias da 

Mensagem Consoladora de Jesus numa feição mais 

atualizada da Sua Boa Nova, quando, também, nos 

depararemos com vários impressionantes relatos de 
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Espíritos sofredores que afirmam terem chegado ao 

fundo do poço espiritual, quando, ao notarem 

desesperados, após a morte carnal, que nada mais 

lhes restavam senão sofrer a ingrata solidão dos 

egoístas ou dos criminosos, que mancham a própria 

existência com o sangue amargo do grande desamor 

ao próximo. 

   Evidentemente, que, para cada uma de nossas más 

ações, Deus sempre terá uma punição específica e 

particularizada, se assim, desta maneira, podemos 

nos exprimir, visto que, de nossa parte, não 

encontramos falha de entendimento ao se dizer, que: 

DEUS DÁ O FRIO CONFORME O COBERTOR, até 

porque: que se existem mil maneiras de se ser 

verdadeiramente feliz, há outras duas mil de se 

sorver o licor amargo e trágico da própria ignorância 

e da própria estupidez, quando não da persistente e 

teimosa maneira de achar que o mundo foi feito para 

nós, pelo Criador, para que lhe dedicássemos toda a 

nossa rebeldia diante de Sua Indestrutível Lei de 

Amor, Justiça e Caridade!!... 

   Pensemos nisso, minha gente, toda vez que nos 

sentirmos propensos a negar ajuda a uma mãe ou a 

algum irmão de senda evolutiva. 

   A nossa Família é imensa!... 

Delphine                                           
Vivaldo P. S. Filho (médium)                          

(Salvador/BA, 08 de abril de 2017) 
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   Nota do Médium: o querido André Luiz, por meu 

intermédio, lembra-nos agora que a Justiça Humana, 

sempre venerável, tem ao seu dispor determinados e 

importantes mecanismos de proteção à nossa parentela 

consanguínea, por exemplo, entretanto caberá à Justiça 

Divina proferir a ‘Real Sentença’ em última instância, 

geralmente, encontrando outros meios de colocar as 

coisas da  em seus devidos lugares, já que, 

em sua maioria, os homens e as mulheres da existência 

terrena, geralmente, escamoteiam situações, interesses 

e intenções!... 

 

‘FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO’         

Allan Kardec, “O Evangelho Segundo o 

Espiritismo”, cap. XV. 
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Nota do médium em 13/05/2021: 

   Esta específica Mensagem, me fez recordar que, ainda 

hoje, nesta madrugada-manhã, passei por um grande 

desconforto durante o fenômeno do sono, se bem que eu 

devo, aqui, recordar, para efeito de estudo doutrinário, 

que muitas vezes os meus sonhos se convertem em 

casos muito particulares de Emancipação da Alma, e 

posso lhes assegurar que, nesta oportunidade, eu me vi 

muito lucido em meio de ocorrências astrais que me 

davam a nítida certeza de que, neste momento muito 

particular, eu me encontrava em Desdobramento, algo 

muito curioso, já que, em determinado momento desta 

minha (nova) incursão espiritual, eu me dava conta de 

que, realmente, me encontrava em Espírito, mais ou 

menos liberto da matéria física, quando, ainda, tomei a 

iniciativa de me observar físico-astralmente fora do 

corpo de carte, literalmente, me vendo caminhando e 

transpondo algumas Dimensões distintas numa mesma 

caminhada, ou me vendo atravessando uma Região do 

Astral para uma outra Região, ou outras Regiões, como 

se neste específico momento eu tivesse sido capturado 

por equações de Espaço, e de tempo, sem o meu próprio 

controle mental, com destaque para outra ocorrência  

dentro deste mesmo episódio, a de que eu me observei, 

também, (nitidamente), após algumas dificuldades que 

eu vivenciava diante de alguns  Espíritos que, de alguma 

maneira, tentavam me chamar a atenção para eles, mas 

que eu os rapidamente os repelia a presença, ou por uma 

aproximação mais direta, pelo fato de eu não confiar 

neles, sendo absolutamente trazido de volta ao meu 

atual corpo somático, que estava dormindo em meu Lar, 

em Salvador/BA, sendo recolocado nele!... 
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   Em dado momento, me vendo em um local astral 

muito estranho, me perguntei, ao mesmo tempo que que 

passava a minha visão pelo ambiente, ou ambientes, a 

minha frente e a minha volta: “Estranho isto! será que 

eu já estou desencarnado, será que eu desencarnei de 

surpresa e vim parar em uma Região de sombras?!... – 

O curioso, é que neste momento eu também procurei 

lembrar se havia feito alguma coisa de mal que pudesse 

justificar a minha ida para aquele local estranho, que 

parecia também com uma espécie de fortaleza do astral 

inferior, construída ali para que os “visitantes” não 

tivessem como se evadirem!!...” 

 

Cena do filme: “Amor Além da Vida”, de 1998. 

   Agora, algo menos ansioso, o que é natural pelo 

inusitado do acontecimento específico, André me deixa 

informado de que isto veio a acontecer pelo fato de eu, 

ainda nos dias de hoje, estar muito vinculado ao meu ou 

aos meus antigos lugares residenciais e a algumas 

pessoas, que, de alguma maneira, fizeram parte de meu 

atual passado terreno, o que acabou por me fazer voltar 
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a estes mesmos locais em Espírito, evidentemente que 

sujeito aos pensamentos e às vibrações que ali ainda se 

mantém fixas no campo astral por conta dos que por ali 

também passaram e continuam se mantendo no mesmo 

diapasão mental... 

   A lição moral disto, creio, seja a de que deixemos para 

trás as ocorrências e as pessoas, que, por enquanto, não 

estão em comunhão mais íntima com o Coração Amigo 

de Jesus, pelo menos segundo o nosso entendimento 

Cristão-Espírita, claro que variando cada caso e cada 

situação, quando, na verdade: o que devemos fazer 

é segui-Lo, sem olhar para trás (em Lucas 9:62). 

   Isto não significa abandono, não mesmo, mas, sim, 

racionalidade e bom senso diante da ignorância e da 

teimosia alheias, até porque cada criatura, na Terra ou 

no Mais Além, será sempre livre, ou mais ou menos livre 

(risos), para construir o seu destino!... 

   Compreenderam?!... 
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Delphine de Girardin___________ 

 

Photo (C) RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) 

   Delphine de Girardin, que nasceu em Aix-La-Chapelle, em 26 de janeiro de 1804, o mesmo 
ano do Codificador, e desencarnou na capital francesa em 29 de junho de 1855. Casou-se com 
Émile de Girardin, jornalista e político francês, passando então a ser conhecida como sra. Émile 
de Girardin. Ela mesma se tornou jornalista, após o casamento em 1831, escrevendo no jornal La 
Presse, no período de 1836 a 1848, sob o pseudônimo de visconde de Launay, interessantes 
crônicas da sociedade do tempo de Luís Filipe. Essas crônicas ficaram conhecidas como cartas 
parisienses. 

http://www.oconsolador.com.br/linkfixo/biografias/delphine.html 

http://www.oconsolador.com.br/linkfixo/biografias/delphine.html
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Capítulo # 8 

    

    Há sempre luz ao final do túnel!...  

   Deus, em sua Infinita Bondade, não seria capaz de 

deixar qualquer uma de suas criaturas, que somos 

todos nós, irremediavelmente queimando de solidão 

nos abismos de si mesmas!... 

    Se estamos nos defrontando, hoje, com alguma 

dificuldade de nossa personalidade, seja pela nossa 

leviandade em nos mantermos distantes do bem de 

maneira consciente e sistemática, ou por conta da 

nossa, ainda, grande ignorância sobre a Vida de 

Além-Túmulo, certamente que, a partir da nossa boa 

vontade, não existirá nada, e nem ninguém, que 

seja capaz de nos deter a Reforma Moral, que, pela 

dor ou pelo amor, venha a nos favorecer com uma 

existência mais formosa e mais bela, movida pelo 

encanto de sermos felizes fazendo a felicidade 

dos outros!... 

   Em qualquer mundo que venhamos a reencarnar, 

seja por qualquer mecanismo técnico ou natural de 

reencarnação, sempre nos depararemos com a Lei de 

Ação e Reação, motivando-nos a exercer a Caridade 

da maneira que ela se manifeste nestes mundos, já 

que Deus não nos possibilitaria cair sem a devida 

condição de subirmos!...  
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   Ah! minhas crianças!..., como é muito doce 

sabermos que existe Salvação para as nossas 

imensas dificuldades morais, sentirmos que num 

momento qualquer à frente, mesmo após termos 

partido desta vida numa condição de loucura e de 

perturbação, de criminalidade e dor, haveremos de 

dar a volta por cima, tomando um rumo diferente 

do anterior, e felizes, embora a acanhada passada, 

reconquistarmos a lucidez e a claridade mental, 

pedindo ao Supremo Doador da Vida por um pouco 

mais de tempo: 

   - Na oportunidade do serviço. 

   - Na conquista de sabedoria. 

   - Na elevação dos nossos ideais. 

   - Na renovação dos nossos interesses. 

   - E na oportunidade diária de sermos, cada vez 

mais, melhores do que temos sido. 
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   Precisamos ter fé, minha gente. 

   Continuemos no bom combate, elegendo o Reino 

de Deus como a nossa meta de Vida Perfeita, claro, 

porque não há possibilidade alguma de virmos a 

conquistar tamanha benção que não seja elegendo 

para o nosso Espírito um Reino que nos mantenha 

cada vez mais distantes da animalidade que temos 

apresentado até aqui, descortinando para a nossa 

vida moral a felicidade dos amorosos, dos justos e 

dos verdadeiramente pacíficos. 

 

   Elejamos, em definitivo, o Cristo Amado como o 

nosso mais perfeito ideal de vida sobre a Terra. 

Delphine                                      
Vivaldo P. S. Filho (médium)                         

(Salvador/BA, 08 de abril de 2017) 
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Nota do médium em 13/05/2021: 

   Após esta breve Revisão & Ampliação do seu texto, 

ouvimos dela e até certo ponto, ou grau de vidência 

mediúnica, pressentimos como deverá se dar o futuro 

humano de nossas Sociedades aqui em nossa Terra, sim, 

vamos avançar em Ciência e em Tecnologias de ponta, 

porém, segundo ela me deixou entrever, tudo isso vindo 

a desaguar como uma espécie de retorno ao nosso modo 

simples de viver e de conviver, algo como nos tempos 

primitivos dos profetas e dos cristãos nascentes, embora 

muito mais aperfeiçoados em moral; ou seja, na moral 

que o Evangelho tem nos dito..., sem desconsiderar que, 

a partir desta mesma Evolução, e não de uma involução, 

haveremos de ter uma integração espiritual completa 

entre todos, individualmente falando, e de todas as 

Culturas, coletivamente falando, do Planeta Material em 

que habitamos atualmente!... 

__________ 

“então, haverá um rebanho e um pastor.”  

– Jesus (João 10:16) 
(“Bíblia Sagrada”, pela tradução para o português por               

João Ferreira de Almeida, Sociedade Bíblica do Brasil,                      

2ª. edição, do ano de 1993, da impressão de 1999). 

__________ 

   Assim seja. 
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Delphine de Girardin___________ 

 

Fonte da imagem: http://www.medias19.org/index.php?id=17674  

   Delphine de Girardin, que nasceu em Aix-La-Chapelle, em 26 de janeiro de 1804, o mesmo 
ano do Codificador, e desencarnou na capital francesa em 29 de junho de 1855. Casou-se com 
Émile de Girardin, jornalista e político francês, passando então a ser conhecida como sra. Émile 
de Girardin. Ela mesma se tornou jornalista, após o casamento em 1831, escrevendo no jornal La 
Presse, no período de 1836 a 1848, sob o pseudônimo de visconde de Launay, interessantes 
crônicas da sociedade do tempo de Luís Filipe. Essas crônicas ficaram conhecidas como cartas 
parisienses. 

http://www.oconsolador.com.br/linkfixo/biografias/delphine.html 

http://www.medias19.org/index.php?id=17674
http://www.oconsolador.com.br/linkfixo/biografias/delphine.html
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Capítulo # 9 

    

    Hejamos unidos. 

   Homens e mulheres da Terra..., esgotemo-nos na 

claridade do serviço renovador pela Caridade!... 

   Busquemos todos amealhar riquezas somente para 

a Vida Eterna!.... 

 

   Não percamos tempo com coisas e objetos que a 

terra haverá de devorar com os seus terríveis 

tentáculos egoísticos, pois que o Materialismo, como 

se compreende no mundo, já cumpriu com a sua 

tarefa de alertar e esclarecer o Plano Material sobre 

as grandes verdades da vida infinitesimal, ofertando 
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aos homens e mulheres materialistas as provas 

incontestáveis dos Mundos dos Espíritos, ou, se 

assim vocês acharem melhor: Os Mundos das 

Forças Imponderáveis da Natureza, como um 

todo, e dos Universos Bolhas!... 

 

   É compreensível, e até certo ponto tolerável, 

mesmo que profundamente detestável, vermos, em 

um mundo tão atrasado como o vosso, o vosso 

tamanho desforço para com as coisas da guerra e do 

poder, uns desafiando os outros, e mais temíveis e 

agressivos diante da possibilidade de perderem ou, 

quem sabe, ganharem algum pedaço de terra, que, 

possivelmente, mais cedo ou um pouco mais tarde, 

haverão de deixar para trás, quando, entristecidos e 

lamentosos, recobrarem a razão e a lucidez diante da 

evidente perda de tempo: 

  - Na triste mutilação de corpos indefesos que 

voltarão ao pó da terra, mas que, por sua vez, terão 

os seus Espíritos conduzidos aos Céus e voando cada 

vez mais alto na Imensidão do Sem-Fim, estes, se 

tiverem cumprido a Lei de Deus.  
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   - Na ingênua confiança de que todo o mal será 

esquecido pelas Justas Leis da Vida, ao se depararem 

com a Verdade do Infinito. 

   - Na tomada de decisões, que, geralmente, servem 

de desculpas para mais revolta e mais perturbação, 

mais crime e mais tortura. 

  

Sr. Emile de Girardin & Sra. Sophie Gay, respectivamente 

esposo e mãe de Delphine. 

   Sim, fiquemos em guarda, pois a cada um sempre 

será dado de acordo a sua obra, quando a Suprema 

Lei será sempre de Amor, e a Mediunidade será a 

ferramenta pela qual, eternamente, todos estaremos 

atrelados uns aos outros, por Deus, com Deus, e para 

Deus. 

Delphine                                           
Vivaldo P. S. Filho (médium)                          

(Salvador/BA, 08 de abril de 2017) 
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_____________ 
Em O Evangelho Segundo o Espiritismo, o 

Espírito de Delphine de Girardin assina a 

mensagem: A infelicidade real, no capítulo V, 

item 24, a seguir transcrita: 

Todo o mundo fala da infelicidade, todo mundo a 

experimentou e crê conhecer seu caráter múltiplo. 

Venho vos dizer que quase todos se enganam, e que a 

infelicidade real não é tudo aquilo que os homens, quer 

dizer os infelizes, a supõem. Eles a vêem na miséria, no 

fogão sem lume, no credor ameaçador, no berço vazio 

do anjo que sorria, nas lágrimas, no féretro que se 

acompanha de cabeça descoberta e de coração partido, 

na angústia da traição, na nudez do orgulhoso que 

gostaria de se cobrir de púrpura e que esconde com 

dificuldade sua nudez sob os farrapos da vaidade; a 
tudo isso, e a outras coisas ainda, se chama de 

infelicidade na linguagem humana. Sim, é a infelicidade 

para aqueles que não veem senão o presente; mas a 

verdadeira infelicidade está nas consequências de uma 

coisa, mais do que na própria coisa. Dizei-me se o 

acontecimento mais feliz para o momento, mas que 

tem consequências funestas, não é em realidade mais 

infeliz que aquele que causa primeiro uma viva 

contrariedade, e acaba por resultar no bem? Dizei-me 

se a tempestade que quebra vossas árvores, mas 

saneia o ar dissipando os miasmas insalubres que 

causariam a morte, não é antes uma felicidade do que 

uma infelicidade. 

Para julgar uma coisa é preciso, pois, ver-lhe as 

consequências; é assim que, para apreciar o que é 

realmente feliz ou infeliz para o homem, é preciso se 

transportar além desta vida, porque é lá que as 

consequências se fazem sentir; ora, tudo o que se 
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chama infelicidade segundo sua curta visão, cessa com 

a vida e encontra sua compensação na vida futura. 

Vou vos revelar a infelicidade sob uma nova forma, sob 

a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas 

as forças das vossas almas equivocadas. A infelicidade 

é a alegria, é o prazer, é a fama, é a agitação vã, é a 
louca satisfação da vaidade, que fazem calar a 

consciência, que comprimem a ação do pensamento, 

que atordoam o homem sobre seu futuro; a infelicidade 

é o ópio do esquecimento que reclamais ardentemente. 

Esperai, vós que chorais! Tremei, vós que rides, porque 

vosso corpo está satisfeito! Não se engana a Deus; não 

se esquiva do destino; e as provas, credoras mais 

implacáveis que a matilha excitada pela miséria, 
espreitam vosso repouso ilusório para vos mergulhar de 

repente na agonia da verdadeira infelicidade, daquela 

que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença e 

pelo egoísmo. 

Que o Espiritismo vos esclareça, pois, e recoloque em 

sua verdadeira luz a verdade e o erro, tão 

estranhamente desfigurados pela vossa cegueira! Então 

agireis como bravos soldados que, longe de fugirem do 
perigo, preferem as lutas dos combates temerários, à 

paz que não pode dar nem glória, nem progresso. Que 

importa ao soldado perder no tumulto suas armas, sua 

bagagem e seus uniformes, contanto que dele saia 

vencedor e com glória! Que importa àquele que tem fé 

no futuro deixar sobre o campo de batalha da vida sua 

fortuna e seu manto de carne, contanto que sua alma 

entre, radiosa, no reino celeste?” (Delphine de Girardin, 

Paris, 1861.) 

http://www.oconsolador.com.br/linkfixo/biografias/delphine.html 

   _____________ 

http://www.oconsolador.com.br/linkfixo/biografias/delphine.html
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   Nota do médium: O texto acima, foi acessado por 

mim mesmo da Internet em 01/04/2017. 

   Precisamos ter a compreensão de que as mensagens 

atuais de Delphine, por nosso humilde intermédio, por 

questões óbvias, devem se apresentar com a leveza de 

um português contemporâneo, sem que isso venha a 

significar que, na minha condição de seu insignificante 

intérprete mediúnico, eu lhe interdite a elevação 

espiritual, quando, também, ela atualmente se encontra 

reencarnada no interior do Estado de Minas Gerais, 

Brasil, exercendo a preciosa função de médica. 

Nota do médium em 13/05/2021: 

 

   Vela a gente observar para o nosso leitor e leitora, que 

esta querida de delicada Benfeitora Espiritual, por assim 

dizer, parece nos desejar dizer que, em verdade, ela 

atua Entre os Dois Mundos, como se o seu valoroso 

Espírito, realmente, estivesse atuando hoje em dia com 

duas existências ao invés de uma somente, uma na 

condição de encarnada e a outra na condição de uma 

Alma desencarnada... 

   De minha parte, posso testemunhar que isso tem algo 

a ver comigo mesmo, já que, especialmente hoje em dia, 

me observo como se eu estivesse vivendo ou em vias de 

viver duas existências numa só, assim como ocorre com 

ela, e superlativamente falando, claro, como acontecia 

em relação ao médium Chico Xavier, isto, segundo o 

seu maior biografo, o Dr. Carlos A. Baccelli. 

   Que Oxalá nos envolva em Luz. 
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FIM DA PRIMEIRA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelo Espírito André Luiz                                                     

Com  
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SEGUNDA PARTE 

A Entrevista com 

 
__________ 

 

   

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha & 

Chico Xavier, surpreende-nos pela riqueza de detalhes fotográficos 

(desenhados pela querida médium mineira, que fora sobrinha do grande 

Eurípedes Barsanulfo!) do Espaço Geográfico Espiritual                                         

do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde na sua 

generalidade eles residem e trabalham, da referida 

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

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica 

obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André 

Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de 

Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora 

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

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

numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, 

que nasceu e reside atualmente na Cidade de São 

Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os 

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

Revelações Espirituais em torno de algumas de 

suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu 

conhecimento, ou não, por força da natureza 

transcendental do precioso projeto em curso estar 

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

de setembro do ano de 2012, quando o nosso pupilo 

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

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

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos 

Diversos, com a Coordenação Espiritual de Elvis 

Presley & Santa Clara de Assis, já debatido em 

obras anteriores de sua lavra psicográfica, e que foi 

produzido em homenagem ao Livro: “VOLTEI”, 

pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/pela FEB). 

   

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

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

pelo Espírito Santa Brígida da Suécia. 
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______________ 

André Luiz Entrevista:                              

                                      

Vamos passando pela vida terrena quase que de 

maneira sorrateira, feito feras famintas em busca do 

alimento precioso, sem nos darmos conta de quem nos 

favorece com o cuidado e com o zelo tão almejado, 

para tão somente nos deleitarmos diante do banquete 

oferecido, mas, por enquanto, não reconhecido.                                           

______________                  

ENTREVISTA REALIZADA NO DIA                                   

09 DE ABRIL DE 2017. 
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1) Amiga e benfeitora, Delphine!... Somos 

imensamente gratos por ter nos dado esse 

privilégio de lhe receber o pensamento por 

meio de palavras tão comoventes e carregadas 

de sabedoria, aliás, não poderia ser de outra 

maneira, reconhecidos que somos de sua 

Elevação Espiritual, por isso, pelo encanto de 

sua doce presença, lhe rogo a caridade de sua 

manifestação no que diz respeito ao fato de 

ainda estamos tão atrasados moralmente no 

campo doutrinário do Espiritismo, a exemplo 

de quando vemos tantos companheiros de 

causa cristã agindo uns sobre os outros como 

se estivessem se estraçalhando no meio de um 

circo romano. 
 

R- Meu querido André Luiz!..., não sei de onde 

o amigo tirou essa ideia de que me encontro 

em “elevada condição espiritual”, quando, na 

verdade, tenho plena consciência de me 

encontrar numa situação de pobreza moral 

quase total, apenas me garantindo por me 

encontrar reencarnada e em luta na Terra 

Material, pedindo todos os dias misericórdia ao 

Senhor para que não me deixe cair ainda mais 

diante da Vida, que tanto tem nos ofertando 

em oportunidades de crescimento e evolução 

quando, de nossa parte, praticamente, nada 

temos lhe retribuído, sequer, em préstimos de 

agradecimento.  
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De qualquer maneira, lhe agradeço, do fundo 

do meu coração, pela delicadeza das palavras, 

tão doces quanto o seu Espírito. 
 

Mas, quanto ao fato dos nossos colegas de 

Espiritismo ainda teimarem de se manter de 

guarda uns diante dos outros, será mesmo 

bom lembrar que, ao tempo de Allan Kardec, 

as lutas internas travadas pelo grande sábio da 

Pedagogia Espírita foram ainda mais acirradas, 

visto que ele, também, tinha que dar conta dos 

contraditores de nossa santa Causa, então, se 

formos observar melhor isso, pelo prisma 

Evangélico, vamos ver que tudo está dentro do 

previsto pelos Agentes Espirituais da Vida 

Maior, isto, como não poderia deixar de ser, 

embora, a cada passo da nossa luta, sempre 

podemos receber uma nova surpresa, pois 

que no coração dos seres atrasados da Terra, 

infelizmente, sempre há algum espaço para 

alguma ação sinistra, o que é de se lamentar.  
 

E dentro deste contexto muito melindroso da 

psicologia humana, espírita, em particular, eu 

também me incluo. 
 

Mesmo assim, com todas estas angustiantes 

contradições dentro do nosso movimento 

doutrinário, graças a Deus, vamos vendo, aqui 

e ali, muitas pessoas simples e humildes 

procurando dar o seu próprio testemunho de 

lealdade aos princípios da Fraternidade, da 
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Gentileza, e da Caridade, formando um 

maravilhoso cinturão invisível de perfumosas 

flores espirituais, que, por sua vez, embelezam 

e purificam os ambientes onde se encontram 

os corações mais acessíveis aos fluidos 

elevados dos Espíritos da Luz... 

 

Não é isso?...  
 

Se há problemas em nosso meio cristão, 

felizmente há, também, soluções a serem 

dadas, já que os Benfeitores da Vida Mais Alta 

não se desesperam e nem se dispersam assim 

com tanta facilidade diante da luta. (Risos). 
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2) Você fala como se tudo estivesse sob 

controle?! 

 

R- Sob o nosso, por enquanto, não... Mas sob 

o do Cristo, sim. 

 

3) Entendi. 
 

R- Por qualquer ângulo que observemos a 

situação doutrinária do Movimento Espírita 

neste começo de século 21, vamos verificar 

que, por enquanto, não poderia ser diferente, 

pois as instituições religiosas, ou não, são 

formadas pelas pessoas que, mais cedo ou 

mais tarde, haverão de passar, assim como 

eu passei, você passou, e o nosso medianeiro 

irá passar também, entretanto o Espiritismo 

está em a Natureza e, por isso mesmo, seguirá 

com o seu trajeto que é indispensável à 

evolução das criaturas e do Planeta Terra, 

como um todo. 
 

Quanto mais o homem teima em se manter a 

margem da evolução, pior para ele, e assim 

em relação aos espíritas... Quanto mais se 

persistir em depreciar os serviços sagrados 

dos Bons Espíritos, pelo Espiritismo, mais 

prantos e mais ranger de dentes veremos e 

ouviremos por parte de nossos irmãos e imãs 

que, absolutamente, foram chamados à Causa 
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do Consolador Prometido pelo Cristo com o 

único propósito de fazer as nossas 

Humanidades avançarem, a dos mortos e as 

dos vivos, por seus próprios exemplos de 

moral e de vida, não necessariamente por 

meio de espetaculares manifestações de fé, 

mas, sim, por conta de suas obrigações 

pequeninas do dia a dia, por exemplo, seja no 

seio do lar, na família, entre os amigos, em 

sociedade, no seu lazer, no seu local de 

trabalho, ou nas poucas horas da semana que 

dedicam ao santuário bendito da prece e da 

caridade pelo Espiritismo, seja em sociedades 

constituídas ou em qualquer outro lugar que se 

sinta bem, visto que Deus está em toda a 

Natureza. 

    

Livro: DEUS NA NATUREZA,                                                                              

que merece ser estudado por todos. 
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Evidentemente, que não podemos ficar cegos 

ao nos depararmos com tantos problemas que 

dizem respeito ao sentimento e ao convívio 

dos nossos amigos e amigas encarnados e que 

consagram as suas horas de folga à tarefa 

doutrinária, pois isso seria um verdadeiro 

atentado à inteligência dos que nos leem por 

estas poucas linhas, porém, precisamos ter 

“bom ânimo”, exatamente como o Mestre 

Jesus nos orienta em sua Boa Nova, caso 

contrário seria melhor que largássemos tudo 

de mão e fossemos cuidar da vida em outras 

plagas religiosas, quando nós sabemos que 

não deve ser dessa maneira, já que o nosso 

compromisso fundamental é com o Espírito 

da Verdade, e não com uma ou com outra 

personalidade esquisita, que, de maneira 

infantil, crer que pode mudar os destinos da 

Terceira Revelação somente porque assim o 

deseje...  
 

Aliás, isso não seria somente um caso de 

infantilidade, mas de insanidade, mesmo. 
 
 

4) Compreendo muito bem as suas palavras, pois 

por mais que seja a nossa dor diante de 

qualquer sofrimento moral ou físico, nada mais 

certo que sofrer em silencio, ou, pelo menos, 

na mais perfeita educação (risos), e por isso a 
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certeza que todos devemos nutrir em dias 

melhores, que, por si só, já se manifesta como 

um remédio contra qualquer vestígio de 

loucura e desespero em nós mesmos, mas, 

sem abusarmos de sua grande boa vontade e 

delicadeza para com os corações simples da 

Terra, aos quais eu me incluo – a Terra 

Espiritual!! –, como poderíamos entender 

melhor a situação moral dessas pessoas que 

se colocam como pedras de tropeço diante do 

serviço digno e caridoso dos demais irmãos de 

nossa crença evangélica, que, em hipótese 

alguma, aceitam ver o nosso Consolador ir aos 

poucos sendo tomado de assalto por um 

tétrico elitismo, quase que transformando a 

Doutrina de Jesus numa organização onde os 

mais ricos têm tratamento prioritário, quando 

sabemos que o Senhor da Vida veio para os 

mais pobres e os mais necessitados, pelo 

menos em linhas prioritárias? 
 

R- Muito bem... Sabemos onde você deseja 

chegar. 
 

Não apreciamos declinar informes técnicos 

sobre as ocorrências de natureza obsessiva 

que geralmente acometem os nossos filhos da 

Terra, quando eu mesma me encontro 

reencarnada, e, por isso mesmo, vulnerável a 

estas mesmas vexatórias contingências da 

vida mental e emotiva no planeta, porém, para 



                    Livro # 34: “BATE-PAPO COM D. DE GIRARDIN” – Esp. André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 119 

Ed. e-book: 
 2017-21 

não lhe deixar sem uma justa resposta, posso 

lhe assegurar que os casos de obsessão 

coletiva tem se alastrado por todas as partes 

do nosso ambiente terreno, quando nem 

mesmo os recém nascidos estão livres de uma 

ação perversa de seres, encarnados e 

desencarnados, altamente intelectualizados 

que manobram de maneira articulada entre si 

com a terrível intenção de fomentar mais luxo, 

mais vícios (tóxicos), mais doenças, e mais 

desilusão. 
 

Faz alguns dias que acompanhando o nosso 

médium Vivaldo em um determinado local de 

seu bairro, vimos, junto com ele e auxiliada 

por ele – sua poderosa clarividência me auxilia 

durante os momentos de Emancipação da 

Alma! – um terrível Espírito com a forma de 

um gigantesco polvo não somente emitir 

vibrações de sombras, como, também, 

envolver determinadas pessoas, um grupo 

delas, com os seus tentáculos em forma de 

garras sugadoras invisíveis, observando de 

bem perto as suas vítimas encarnadas, estas 

fazendo o uso de bebidas alcoólicas e ouvindo 

músicas de qualidade duvidosa...  
 

Ele, o nosso querido médium, também pode 

perceber que ali perto deles se posicionavam 

duas Sentinelas Espirituais do Plano Maior que, 

segundo as suas limitadas possibilidades, 

faziam a segurança do local, procurando impor 
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respeito ao ambiente e assim evitando ao 

máximo um caos espiritual maior. 
 

 
 

Ali, nos deparamos com um quadro de 

obsessão coletiva, propriamente dita, não 

necessariamente realizado por vários Espíritos 

inferiores, mas por um único ser das sombras, 

com um poder de perturbação tão devastador 

e intenso quanto uma legião inteira de 

obsessores perversos e ousados. 

____________ 

   Muito obrigado, querida Delphine, pelos seus 

valiosos esclarecimentos, já pedindo a Jesus Cristo 

pela sua saúde e pela sua proteção. 

   Que Deus lhe pague a caridade. 

André Luiz (Espírito)                                                           

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

Entrevista Revista & Ampliada em 13/05/2021. 
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   Nota do médium: O conteúdo original se mantém 

intacto, mas com alguns acréscimos textuais, visto que 

a nossa Revisão & Ampliação se deu para melhorar a 

sua redação-original, mas claro que com as algumas 

necessárias adaptações para que o texto original fique 

mais claro, para um melhor entendimento por parte do 

nosso leitor e leitora, aliás, como vemos, o seu texto 

continua atualíssimo.  

   Que Jesus abençoe a Delphine. 
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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 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aur%C3%A9lio_Agostinho
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era um código que tinha a previsão dos 

acontecimentos futuros. 

_________________ 

 

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                                   
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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 
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evidências matemáticas, exatamente por acreditarem que “outros 

tantos milhões de criaturas encarnadas no solo da Terra também 

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

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

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

alusão à sua condição de principal Provedor Genético da 

Sagrada Genealogia do Cristo, assunto este já muito bem 

(matematicamente) documentado na maioria das suas 33 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 34 livros de inquestionável 

valor doutrinário para o Espiritismo, versando de maneira clara, 

racional, e objetiva, sobre temas matemático-transcendentais 

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

chegam a confundir até mesmo os mais excelentes investigadores da 

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

golpe, toda esta imensa quantidade de informações filosóficas, 

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

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

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

VOLTA de São Luis de França. 

________________ 

 

________________ 

   Por este mesmo motivo que, particularmente, nos acautelamos no 

sentido de trazer aos nossos modestos estudos o que podemos 

caracterizar como: “cruzamento de datas e acontecimentos 

matemáticos específicos” que marcaram não apenas a vida 

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

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

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

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

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

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

mesmo assunto, embora de maneira diversificada, como o exemplo 

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

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

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

facultando desse modo uma maior precisão numérico-

circunstancial em torno da “Aritmética Reencarnacionista” 

aqui em exposição, e um mapa matemático perfeito indicando as 

suas programações reencarnatórias, mediante cálculos precisos, 

embora muito simples de serem feitos. 

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

mediúnica do nosso tarefeiro encarnado, abstração feita de sua vida 

quase apostolar, quase de insulamento e demasiadamente sofrida 

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

disposição diuturnamente, e agora na produção do presente trabalho, 

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

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

Material de meus irmãos. 

   Por outro lado, pela surpreendente semelhança do talhe facial 

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

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

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

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

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

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

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

evidente nos registros fotográficos (imagens/gravuras de época) 

de ontem quanto do hoje, podemos ficar tranqüilos em relação 

ao testemunho prosopográfico dos personagens em análise, 

tanto do passado quanto do presente (qualquer perícia mais 

aprofundada neste campo da técnica policial e criminalística deverá 

levar em consideração outros tantos aspectos de natureza 

Mediúnica, Médica, e forçosamente Matemática, como é nosso 

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

mesmo que circunstancial, e documental, particularmente em 

torno da “Reencarnação Programada da Família Real de 

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

Programada & Múltipla na Obra São Luis IX”. 

    

     

Segundo os nossos Amigos Espirituais, o saudoso médium Ranieri 

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

de Gutenberg, O pai da Imprensa. 

   Nota do médium: Pelo Esp. Rafael A. Ranieri, da obra “SÃO LUIS 

IX”, adaptado a partir do seu texto original para esta nova versão 

Revista & Ampliada de 05/2021, do Livro: “BATE-PAPO COM D. DE 

GIRARDIN”. 
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Segundo nos informa o Espírito Rafael A. Ranieri (que quando encarnado, 

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

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

estudos da Reencarnação, visto que está aparelhada por diversas 

ferramentas matemáticas que poderão elucidar alguns dos grandes 

“enigmas” sobre as Vidas Sucessivas. 

_________________ 

Numa análise estritamente científica, e até mesmo 

doutrinária, com total isenção de animo, qualquer sério 

estudioso da Reencarnação verificará que o que estamos 

assistindo aqui é um caso (matematicamente)                    

comprovado de Vidas Sucessivas!!  

_________________ 
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FIM DA SEGUNDA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelo Espírito 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:  

 

“BATE-PAPO COM DELPHINE DE GIRARDIN”  

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

_________________ 

  

- 1ª. versão:  04/2017 

- 2ª. versão, Revista & Ampliada: 05/2021.                                                                                 

(O backup original está preservado e guardado para possíveis conferências   

histórica-doutrinárias). 

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

 

_________________ 

 

Algo sobre a Decodificação do Espiritismo! 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

suas próprias observações, estudos e investigações. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fvivaldoespiritismo.wixsite.com%2Fmediunidade-e-jesus%3Ffbclid%3DIwAR2s4Ww7ZRnJN_SMebG3XI-S8CLD-bdpU2568_plxWS-pYNmLzZUrFXRx_o&h=AT3pPotf-noim1IbIvOqt5R9V0-M92IWp58PBPQa3PoeuwdpYqeZUZcn3fvERY7ed9_83qYnRp0o05sfjONjXZqBrh54dx59D2_FOLfKi9JFKchn2Re71WtBA4FXl87U4Gnm&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1tRBbKkefPFUSlUDsBig1L6_XySziQ20VAnfYPNhiqGZ478wjt8gsJUET1KUOc1SzgWVsSPzNpXJzEXNVzJJ3hkQE98ZX70AQLfQRqljGFuvougD4ZSd6vOovyZNloUCfh-0jl9-9xrkUMvtivyDV5LbpNfW4oLW61yVGv1m9wZkAXMSC5_TR0Mb_7gtFwTvs8tnM-kNh-LQzFrAjV7anNMQ
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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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Leia, estude e divulgue as obras da lavra mediúnica de:  
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BY A FALANGE DA VERDADE 

_________________ 

  

SOMENTE POR MEIO DE UM CORAÇÃO 

GENEROSO E AMIGO VAMOS ENCONTRAR A 
FELICIDADE NA TERRA, NÃO EXATAMENTE A 
PERFEITA FELICIDADE, POIS QUE ESTA 

NOS AGUARDA SOMETE NO CÉU, 

ADQUIRINDO O SABOR DA ALEGRIA                   
PELO PRAZER DE FAZER                                         
OS OUTROS FELIZES!... 

 

Espírito Chiquinha Gonzaga 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 09 de abril de 2017) 

 
By André Luiz/A FALANGE DA VERDADE – SEM FINS LUCRATIVOS – 04/2017. 

(Obra Revista & Ampliada em 05/2021) 


