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______________________ 

Como sabemos, a vida do Espírito se desdobra sob o manto da 

Providência Divina, sem que isto venha a caracterizar alguma 

incapacidade de nossa parte, pelo menos dentro de certos limites, de 

providenciar, a partir de nós mesmos, a beleza do Universo.                                

– Clara de Assis (Espírito).                                                

______________________ 
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______________________  

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

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

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

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

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

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

financeiro. 

 

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

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

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

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

P. S. Filho, to gauge financial profit.                                                         
 

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

______________________  

 

http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus
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Por uma questão de dever moral, profundamente 

tocado no nosso coração, colocamos em destaque a 

seguinte edição do livro, que, no Brasil, conhecemos 

como: , de 

Mme. W. Krell, por Espíritos Diversos: 

 
“Madame W. Krell est une spirite convaincue. Dans son centre spirite, elle a 

obtenu lors de séances médiumniques des communications dictées par des 

Esprits qui ont pour but d’apporter des preuves de la grandeur du spiritisme, qui 

est une doctrine sérieuse, simple et vraie, s’appuyant sur des faits produits par 

des lois naturelles.”  

https://www.editions-philman.com/boutique/auteurs/madame-de-w-

krell/?v=b65ac19657be  

 

https://www.editions-philman.com/boutique/auteurs/madame-de-w-krell/?v=b65ac19657be
https://www.editions-philman.com/boutique/auteurs/madame-de-w-krell/?v=b65ac19657be
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______________ 

   “Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, 

dai a força àquele que sofre a prova! Dai a luz 

àquele que procura a verdade! Colocai no 

coração do homem a compaixão e a caridade! 

Deus, Dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a 

consolação, ao doente o repouso! 

Pai, dai ao culpado o arrependimento! Dai ao 

espírito a verdade! Dai à criança o guia, dai ao 

órfão o pai! Senhor, que a vossa bondade se 

estenda sobre tudo o que criastes!” 

 

Imagem da capa do exemplar de                                                                                             

nossa coleção pessoal. 

(W. Krell, , Capítulo 94,                                       

Prece, pelo Espírito Cárita, págs. 272 & 273, 2ª. edição,                                        

Editora CELD, novembro de 2010).                                       

______________ 
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Os Diretores Espirituais 

do Médium Vivaldo P. S. Filho 
 
 

Veneranda (Santa Isabel de Aragão) 

Francisco Cândido Xavier 

Elizabeth d´Espérance 

Adolfo Bezerra de Menezes 

André Luiz (pseudônimo do Dr. Carlos Chagas) 

Cárita (pseudônimo de Santa Irene de Atenas) 

São Paulo (Apóstolo) 

Erasto (no lugar de Emmanuel) 

Santa Clara de Assis 

____________ 
 

 

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

 
 

"MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS - 

Relatos de um Médium Espírita" 

_______________________ 
 

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

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

_______________________ 
 

 
 

MEDIUNIDADE ENTRE OS DOIS MUNDOS 
 

No campo da mediunidade, cada médium com sua 

condição receptiva, quanto cada espírito com a sua 

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

que se articula entre os Dois Mundos, na qual 

espírito e médium se complementam, por serem 

interdependentes. 

A obrigação de estudar e de conhecer compete 

tanto ao médium quanto ao espírito, pois um não 

pode, de maneira absoluta, suprir a deficiência do 

outro. 

Neste livro, que devemos ao esforço sincero do 

confrade Vivaldo, devotado seareiro da Doutrina 

Espírita, nos deparamos com inúmeras informações 

hauridas em outras fontes e experiências por ele 

mesmo vivenciadas no cotidiano de seus labores 

mediúnicos com Jesus. 

Temos certeza de que esta obra será de grande 

utilidade para todos os estudiosos do tema em 

pauta – Mediunidade –, descortinando novos 

horizontes à compreensão de muitos. 

Conforme temos dito noutras oportunidades, se o 

Espiritismo carece de ser estudado como Ciência do 

Espírito que é, a Mediunidade precisa igualmente 

ser estudada como sendo um de seus ramos mais 

importantes de especialização. 

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

requisitar, cada vez mais, a participação consciente 

e responsável do medianeiro no intercâmbio entre 

os Dois Planos da Vida. 

Sobretudo, permanece-se na expectativa de que o 

médium espírita continue fiel ao “dai de graça o que 

de graça recebestes”, pois tanto o conhecimento do 

Espiritismo quanto o exercício da mediunidade não 

fazem qualquer sentido, sem que se volte para 

nossa necessidade inadiável de renovação íntima. 

_______________________ 
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Nota explicativa por Vivaldo P. S. Filho: 

Este comentário trata-se do "Prefácio" da nossa 

primeira obra mediúnica, "MEDIUNIDADE EM DOIS 

MUNDOS/AMOR, SEXO E OS VARIADOS ASPECTOS 

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

Espíritos de Elizabeth d´Espérance, Francisco Cândido 

Xavier e Adolfo Bezerra de Menezes, prefácio este 

assinado pelo eminente médico e benfeitor 

desencarnado (cirurgião-dentista) Dr. Odilon 

Fernandes, em 23 de março de 2009, durante reunião 

íntima nas dependências do "Lar Espírita Pedro e 

Paulo", em Uberaba/Minas Gerais, companheiro das 

lides espíritas com enorme serviço prestado à causa do 

Consolador Prometido nas terras do Cruzeiro. 

Atualmente, o Espírito Odilon Fernandes, trata-se de 

um valoroso Instrutor da Vida Maior especialista em 

Mediunidade e na Vida Espiritual e autor de várias 

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

("Mediunidade e Doutrina", IDE - Instituto de 

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

Espírito EMMANUEL, em psicografia do grande e 

inesquecível médium mineiro Francisco Cândido Xavier. 

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

10 em parceria psicográfica com Chico Xavier, e 

os demais: de sua própria autoria mediúnica e de 

pesquisa. Com vivência pessoal de longos 25 anos com 

o Chico, o Baccelli atualmente é considerado um                 

dos maiores biógrafos no Brasil do                                 

Apóstolo da Mediunidade. 

_______________________ 

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

basta que o interessado vá diretamente para o específico link: 

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

 

http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus/bio?fbclid=IwAR2_Ss8Rk73jw7-pyHjclL5WLXxKQuASeTKJ1qf5gU49nfH6iEVWAIGdcNs
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Temos para nos alegrar ainda mais o coração: 2 

(NOVOS) VOLUMES que nos oferecem mais 

algumas evidências-chaves sobre a                             

atual VOLTA do Espírito São Luis IX!!  

       

 Livro # 129 (Volume # 1)         Livro # 130 (Volume # 2)                          

Se é verdade que o Espírito encarnado, de vez em 

quando, precisa de algum repouso para que as suas 

forças físicas voltem a garantir-lhe a segurança da 

tarefa a ser desempenhada, também não há dúvida 

de que a obra do Cristo merece de nossa parte todo 

o percentual de possível de determinação.  

Mas, para a alegria de cada leitor de nossa obra, a 

depender da condição física e mediúnica do nosso 

Vivaldo, não tenham dúvidas, mantenham a fé, 

estaremos trazendo mais alguma coisa, como 

dissemos: a depender das circunstâncias!... 
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Não podemos deixar de considerar que aqui não 

entram em cena apenas a vontade dos Guias, que 

sempre estão a postos para oferecer alguma coisa a 

mais dos mananciais de luz da Vida Maior, seja pela 

Ciência, pela Filosofia e/ou pela Religião, mas 

também os fatores de saúde e bem estar que estão 

adstritos ao próprio medianeiro!... 

       

 Livro # 131 (Volume # 3)         Livro # 132 (Volume # 4)                          

Assim, vamos tratando de lhes fornecer estes 

novos DOIS (2) VOLUMES, que devotamos ao 

coração dos que já se dispõem a lidar com a 

Verdade pelo prisma da ‘Reencarnação 

(Matematicamente) Programada de São Luis IX’!   

Erasto (Espírito)                                                    

Vivaldo P. S. Filho (médium)                            
(Salvador/BA, 09 & 29 de setembro de 2020)                         
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______****______ 

O Presidente Espiritual da                                                     

‘Sociedade Espírita de Paris’,                    

ao tempo da Codificação Espírita com 

Allan Kardec, no século XIX.  

   

Uma das encarnações passadas do médium baiano                   

Vivaldo P. S. Filho, nascido e hoje vivendo                                       

em Salvador, Bahia, Brasil. 

__ São Luis IX (9)__                                         

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

______****______ 
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Livro  # 132 (Volume # 4) 
 

ESTUDANDO E APRENDENDO 

COM & 
 

 

Com Espíritos Amigos                                                                     
 

Por 

Médium 

Uma das encarnações futuras de São Luis de França. 

     

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

“Se não tivesse caridade, tudo isso de                                       

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

capítulo XV, FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO). 
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Carmem Miranda & Mercedes Sosa. 

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

“ESTUDANDO E APRENDENDO... – VOL. 4”, foram capturadas 

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

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

solidariedade e fraternidade, desprovido também de qualquer 

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

 

1a edição: 11/2020 by Vivaldo P. S. Filho 

   Este livro, que tem a Autoria Espiritual de Elvis 

Presley & Espíritos Amigos, vem complementar as 

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

que fazem referência à atual Missão do Espírito de São 

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

Codificação foi o Presidente Espiritual da “Sociedade 

Espírita de Paris”, orientando de mais perto os 

sagrados serviços de Allan Kardec junto à Falange da 

Verdade.  
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EM COMEMORAÇÃO DOS                                 

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

 

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

Espíritos em 1857. 

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

trabalho precisa continuar”... E dentro desse ritmo 

continuado de serviço empolgante e trabalho renovador, 

os nossos Benfeitores da Vida Maior dão continuidade à 

obra deles mesmos, que não pode ter solução de 

continuidade!... 
    
 

 Quem desejar reproduzir partes de meus livros 

mediúnicos, poderão o fazer sem impedimento 

algum, apenas solicitamos a generosidade de citar a 

nossa específica obra como a fonte de consulta. 
 

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

integralmente à DIVULGAÇÃO DO ESPIRITISMO, não recebendo o 

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

 

   Rogamos aos nossos amigos leitores que queiram nos 

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

 
    

   Os nossos Amigos Espirituais, por mais que sejam zelosos 
e atentos conosco, não substituem a cooperação dos 

especialistas encarnados da língua portuguesa, que, 
infelizmente, não encontramos ainda para a realização de 
uma revisão considerável de nossa humilde e modesta  obra 
psicográfica. 
______________ 
 

   Sempre que possível vamos nós mesmos relendo os 
nossos livros, e, dentro de nossas possibilidades muito 
singelas, vamos procurando corrigir os erros neles e em 
outras (futuras) obras, com isso tentando dar aos nossos 
queridos leitores o máximo de agradabilidade em suas 

leituras, retribuindo em nosso máximo todo o carinho que 
temos recebido por meio de singelas manifestações de 
apreço e respeito ao nosso serviço mediúnico...  
 

   Uma das coisas que mais me agrada é ver a alegria por 
parte dos nossos amigos espalhados pelo Brasil, que, por 
meio da Internet, estão a nos ofertar o próprio coração 
com palavras de incentivo, quando, de minha parte, peço 
que me mantenham em suas preces a Jesus, visto que a 
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tarefa de qualquer medianeiro, pelo menos nos arraiais do 

Espiritismo, quando ele se despoja por completo dos 
interesses mercadológicos, sempre em contrário caminho 
aos interesses de Jesus Cristo para com a tarefa da 
Cristandade, todo trabalho na mediunidade orientada em 
Allan Kardec e Francisco Cândido Xavier deverá ser 
invariavelmente “gratuita”. 
 

 
                                               

   Meus irmãos de caminhada! Esta é uma regra que deve 

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

, pois não há como 

compreender, e nem tão pouco aceitar, que uma pessoa que 
se diga em labor mediúnico, seja qual for a sua 
especialidade, venha a aceitar dinheiro ou bens para si 
mesmo, enfim, em sua tarefa, sob qualquer alegação, como 

se as coisas sagradas do Mais Alto estivessem à disposição 
das criaturas simplórias da Terra quando se diz respeito ao 
nosso serviço junto aos Seres Celestiais. 
 

   Neste aspecto, observemos a vida de Chico Xavier. (Chico 

Xavier Responde, Carlos A. Baccelli, 1ª. edição, págs. 35 & 36, 

Editora LEEPP, Uberaba-MG, ano de 2007). 
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“É provável que muito em breve vocês lerão trabalhos meus 

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

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

 

– Neio Lúcio 
 

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

 

 

O Médico-Amigo de Chico Xavier! 

  

Prezado amigo Vivaldo, 

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

leitores” que estão trabalhando nas Universidades. Dentre 

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

e a de Minas Gerais, existem grupos estudando a 

Espiritualidade À LUZ DA MEDICINA...  

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

se levantarão contra o seu livro por nele existirem obras 

polêmicas, que alguns irmãos “ainda não devidamente 

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

– ELIAS BARBOSA 

(Comentário antes de sua desencarnação prematura,                                                   

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

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

por Vivaldo P. S. Filho. (Obra digital, em PDF, com 166 págs.). 
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A NOVA CIÊNCIA DA “NUMEROLOGIA 

ESPÍRITA” APREGOA NÃO APENAS A 

OBSERVAÇÃO FRIA E PURA DOS NÚMEROS E DOS 

CÁLCULOS NA DECIFRAÇÃO DOS “SINAIS” & 

“CÓDIGOS” SECRETOS DE DEUS: INSERIDOS NA 

BÍBLIA SAGRADA E NA LITERATURA ESPÍRITA DE 

ALLAN KARDEC E FRANCISCO C. XAVIER, 

PARTICULARMENTE, MAS UMA RACIONALIDADE 

TODA ESPIRITUAL, QUE ENVOLVE SENSIBILIDADE 

E SENTIMENTO, MORAL E ÉTICA, RELIGIÃO E 

RELIGIOSIDADE, QUE SÃO AS FERRAMENTAS 

IDEAIS PARA QUE POSSAMOS AFERIR A 

AUTENTICIDADE DOS FENÔMENOS DA 

REENCARNAÇÃO PROGRAMADA & “MÚLTIPLA”, 

PELOS PROCESSOS NATURAIS DA LÓGICA E DA 

SABEDORIA, DO CONHECIMENTO E DA EDUCAÇÃO, 

SEMPRE FRUTOS DE UMA MENTALIDADE SADIA, DE 

UM CORAÇÃO PURO, E DE UMA ALMA CARIDOSA.  

     

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

(Salvador/BA, 24 de julho de 2015) 
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“Dá-se o mesmo com a questão que nos 

ocupa, cujas diversas partes foram tratadas 

separadamente, depois coligidas num corpo 

metódico, quando puderam ser reunidos 

materiais suficientes. Esta parte da ciência 

espírita mostra desde já que não é uma 

concepção sistemática individual, de um 

homem ou de um Espírito, mas produto de 

múltiplas observações, que tiram sua 

autoridade da concordância existente 

entre elas.” 

  

– Allan Kardec 

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

1866, Introdução ao estudo dos fluidos espirituais, 

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

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

Médium Vivaldo Filho 

 

Vivaldo Filho concedendo uma entrevista à conceituada jornalista 

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

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

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

   O Espírito Allan Kardec, que é o nosso mais 

graduado Benfeitor Espiritual – muito embora ele tenha 

preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica como 

Chico Xavier, às vezes, e segundo as circunstâncias 

psíquicas que envolvem cada comunicado, ou seja, a 

depender da natureza mental e emocional do diálogo, faz 

questão de se fazer perceber com a personalidade marcante 

do grande Codificador do Espiritismo, o que naturalmente 

me deixa completamente envolvido pela emoção e pela 

sensibilidade de sua presença sempre segura, sóbria e 

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

que o caráter de “novo”, aqui apresentado pela nossa 
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Nova Ciência da “Numerologia Espírita”, se 

constitui tão somente de um simbólico apêndice, um detalhe 

mesmo, devotado ao interesse de expressar uma 

vestimenta nova, ou antes, uma roupagem atual, e 

específica, da já conhecidíssima “Numerologia”, 
reconhecendo ele o caráter muito particular, quanto muito 

valoroso, desta emblemática Ciência dos Números, que 

acreditamos, tanto eu mesmo quanto os meus amorosos 

Amigos Espirituais, ser um belo veículo de averiguação das 

ainda Desconhecidas e Grandes Verdades da Criação 

Universal, dentro das suas disciplinas particulares e 

especializadas. 

 

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

Especial do Médium 

   

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

e atuantes Benfeitores Espirituais da Vida Maior, embora ele 

tenha preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica 

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

circunstâncias psíquicas que envolvem o comunicado, ou seja, 

a natureza mental e emocional do diálogo que vamos mantendo, 

quanto doutrinária, faz questão de se fazer perceber com a 

personalidade do grande filósofo grego Pitágoras, o Pai da 

Numerologia, COM A INTENÇÃO DE NOS ILUSTRAR 

ACERCA DAS INÚMERAS POSSIBILIDADES DO PSIQUÍSMO 

HUMANO-ESPIRITUAL, DANDO-NOS A CERTEZA DE QUE 

OS NOSSO ESPÍRITO, ESTEJAMOS ENCARNADO OU 

DESENCARNADO, EM DETERMINADAS CIRCUNSTÂNCIAS 

E SITUAÇÕES, POSITIVAMENTE, PODEM ACESSAR O SEU 

PASSADO PRÓXIMO OU MESMO MUITO REMOTO, MESMO 

QUE ESTE PASSADO REMONTE AOS MILÊNIOS DO TEMPO 

E DO ESPAÇO SOBRE A FAÇE DA TERRA OU DO INVÍSIVEL, 

não desconsiderando que os Espíritos infelizes e altamente 
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intelectualizados, mas embrutecidos pela maldade, mesmo que 

temporária seja essa maldade, também tem como acessar as 

suas ou mesmo as nossas INÚMERAS memórias pregressas, 

quando, neste caso particular, procuram devassar determinados 

conhecimentos arquivados e mantidos de maneira quase 

mecânica em determinadas regiões do nosso corpo caloso que 

tenhamos assimilado no tramite natural de nossa evolução 

intelectual, levando em consideração que muitas fraquezas 

morais e emocionais que aparentemente já foram esquecidas 

por nós também possam ser de seus interesses, imediatos ou 

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

apresentado pela Nova Ciência da “Numerologia 

Espírita”, segue apenas o ritmo natural da Evolução do 

Conhecimento, que está sempre sujeito a novas interpretações 

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

sem que haja a absoluta necessidade de lhe reformular os 

conceitos básicos. 

 

   Neste nosso caso, apenas apresentamos uma roupagem 

atual, num competente corpo de Doutrina Decifratória, da 

eficiente Numerologia de Pitágoras, reconhecendo, ele, o 

caráter muito particular, quanto muito valoroso, desta Ciência 

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

do grande Instrutor EMMANUEL, pela psicografia de Chico 

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

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

   

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

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

obra mediúnica: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – A Revelação do 

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

apresentamos uma importantíssima opinião do grande 

médium Chico Xavier sobre o tema da Numerologia: 

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

Reencarnação Programada, ou seja, aquela seguindo 

princípios de origem Superior, atentem para a importância do 

extrato que retiramos da obra “Chico Xavier: encontros no 

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

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

traz uma verdadeira pérola de Emmanuel (por Chico Xavier) 

para uma melhor compreensão de nossos apontamentos à luz 

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

informações acima, lembrando ainda que o extrato a seguir foi 

encontrado dias após a elaboração do texto acima. Vejamos: 

P – Pessoalmente, e por experiência própria, acredito na 

influência dos números na vida das pessoas, ou da 

comunidade. A Bíblia contém citação freqüente de certos 

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

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

dado setenta vezes sete, o Apocalipse cita o número 7 

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

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

em si um mundo vasto de significações, que demanda estudos 

adequados com a supervisão de especialistas do assunto. Não 

disponho de elementos para confirmar ou negar as assertivas 

das autoridades que se manifestam nessa área de 

investigações espiritualistas. Guardo, porém, a convicção de 

que, em nosso renascimento já trazemos, por inspiração dos 

Benfeitores Espirituais que nos assistem, a influência dos 

números de que estejamos necessitados para que a vida nos 

conceda o melhor que sejamos dignos de receber. E isso 

acontecerá, até que possamos conquistar a numerologia como 

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

Nota do médium: Os grifos são meus. 
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_____________________ 

 

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

confirmação da verdade.” 

– Santo Agostinho (354–430 d.C.) 

_____________________ 

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

 

_________________ 

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

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

A nossa sincera homenagem à minha preciosa mãezinha:                                                                

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

e de generosidade que me lecionou durante a minha atual 
existência, quando neste ano de 2019 completo 55 anos de vida. 
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                 Século XIII                     1972                
    

  
                  1973                        Século XXI 

 

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

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

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

Em nome dos meus Benfeitores Espirituais dedico esta obra à 

minha querida mãezinha Maria Isaura C. Cabral.  

– Vivaldo P. S. Filho 

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

“Numerologia Espírita” 
       

   A “Numerologia Espírita” nada mais é que o 

desenvolvimento natural do Espiritismo, pois não se dá ao luxo 

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

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

Céu as claridades dos “SINAIS” SAGRADOS DE DEUS, 

invariavelmente, inseridos em todo o ecossistema de vida planetária, 

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

devassemos a intimidade da maneira matematicamente correta, 

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

Cândido Xavier, especialmente estas, pela própria natureza dos 

seus inquestionáveis méritos mediúnicos quanto científicos, 

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

   

     Ela não para diante da Ciência Humana, não se limita a esta. 

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

encarnados no mundo possam se balizar da melhor maneira possível 
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diante das inumeráveis incógnitas do Mundo Oculto e do Plano 

Material, também. 

 

   Não temos dúvidas de que todo o nosso labor mediúnico, 

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

do nosso meio doutrinário, pois se consideramos o 

Espiritismo uma Doutrina fundamentalmente Evangélica, 

não podemos nos esquecer de que Allan Kardec a 

conduziu também de maneira cientificamente racional 

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

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

com a devida adaptação para este livro de Elvis Presley & 

Espíritos Amigos. 
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Vivaldo P. S. Filho (Salvador, Bahia, 10 de julho de 1964 — é um médium 
espírita com 24 anos de tarefas na Seara de Jesus, e com mais de 100 livros 

(e-books) já publicados (virtualmente) e inteiramente “grátis”,                                   
na lembrança Evangélica do: “DAÍ DE GRAÇA O QUE DE GRAÇA 

RECEBESTES.”                                                                                                                                                                                        

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

 

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

 

Uma interessante história sobre 

à luz da                     

Decodificação Espírita  
_________________ 
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   E aqui, estamos nós novamente, querida leitora e 

querido leitor, tentando oferecer a cada um de vocês 

mais algumas pérolas do inesgotável Amor de Deus, 

aqui, trançando algumas linhas a mais do que temos 

podido apreender deste Educandário de Luz, que 

vai nos dando, cada vez mais, uma compreensão 

maior de como o Todo-Bondade nos oferece as suas 

Leis, em particular a da Reencarnação, ou antes, de 

como Ele nos dispõem os Seus Grandes Segredos, a 

princípio Indevassáveis, mas com o passar do tempo, 

das eras e dos milênios, nos oferece meios de poder 

Lhe acessar estes mesmos Segredos, a partir do 

nosso próprio e insistente desejo de Lhe conhecer 

melhor, para, quem sabe, pois este é o Seu desejo, 

de Lhe seguir os desígnios supremos, já que por meio 

de cada nova descoberta feita pelos homens, nada 

mais justo do que cogitar de que todo este 

conhecimento haverá de nos trazer mais consciência 

ao próprio Espírito, que passa a reconhecer, ou pelo 

menos passa a saber, que existe sim um Poder Maior 

que rege as nossas vidas humanas e todo o Cosmos, 

e que por isso merece de nossa parte um modo 

melhor de Lhe reverenciar os desejos, que sem 

dúvida, pela beleza de sua obra, é o de nos ver felizes 

e alegres diante uns dos outros, criando condições 

para que todos vivam bem, harmoniosamente e de 

maneira que somente possamos todos caminhar por 

Estágios de Vida Eterna cada vez mais próximos da 

Realidade Maior, quando aí entra em cena o nosso 

trabalho de Decodificação Espírita!..., que nos dá 

a certeza das Vidas Sucessivas, mesmo que de uma 

maneira toda particular!... 
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_________________ 

”Muitas vezes, receoso de não ser acreditado pelos 

amigos mais íntimos, e temendo ver-se considerado 

ridículo ou pretensioso, guarda o médium o segredo 

das mais belas revelações que lhe são facultadas 

por vontade exclusiva dos mentores espirituais, ou 

por ação mecânica da própria faculdade, que 

naturalmente desencadeia os acontecimentos, 

mesmo à revelia do médium. Geralmente, 

perseguido, criticado sem piedade até dentro do 

próprio lar, e também pelos adeptos da própria 

Doutrina, enche-se ele de complexos e timidez, que 

tendem a perturbar, quando não impossibilitam, 

muitos fenômenos que poderiam realizar-se para 

edificação geral.” 
 

(Yvonne A. Pereira, “Devassando o Invisível”,                      

cap. Sutilezas da Mediunidade, FEB). 

_________________ 

 

Yvonne A. Pereira & Chico Xavier 
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   E não podemos falar sobre Reencarnação, pelo foco 

que temos dado, sem que levemos em consideração 

a Mediunidade, pelo menos em meu caso, que tem 

tudo a ver como vamos produzindo, porque as linhas 

que temos traçado sobre este empolgante tema, tem 

sido basicamente sugestionadas pelos meus Amigos 

& Benfeitores Espirituais, que se não me dizem 

diretamente sobre o que eu tenho a realizar, me 

sugerem o pensamento a seguir por este ou aquele 

outro caminho de Investigação, sem que eles me 

retirem a liberdade de escolher determinado tema a 

ser estudado... 

   Em sã consciência, não posso dizer que o Esforço 

que fazemos seja meu, quando sei que eles mesmos 

tem me dado, pelo menos em linhas gerais, quando 

não diretamente, certamente que intuitivamente, do  

que temos de realizar juntos..., enfim, ainda aqui, a 

mediunidade exerce fator preponderante mesmo 

nas mensagens que eu tenho assinado, que eu tenho 

procurado realizar por mim mesmo, como tem sido 

por meio destas Apresentações Iniciais... 
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   E uma das coisas que mais nos chama a atenção, 

é o fato de desde o comecinho da minha mediunidade 

eu ter encontrado, na grande maioria das vezes, um 

grande problema entre aqueles que haviam chagado 

na Doutrina bem antes do que eu, que foi a quase 

total desconsideração ao que eu vinha observando, 

por mim mesmo, a partir de minhas faculdades em 

ebulição, do Mundo Espiritual!...  

_____________ 

 

_____________ 
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   Por isso, que eu tenho dito que para mim todos os 

Estudos que eu fiz nas obras de Allan Kardec & Chico 

Xavier, por exemplo, visto que, pelo meu esforço, eu 

também me deparei com inúmeras outras obras de 

nossa Doutrina, e de fora dela, que me davam uma 

segurança sobrenatural (risos) ao que eu ia vendo 

pela minha mediunidade, e que ia sendo colocado em 

xeque, e de lado, por determinados colegas de 

Espiritismo, que, infelizmente, pareciam me ver na 

condição de uma pessoa “problemática”, quando na 

verdade, na condição de um médium com múltiplas 

possibilidades psíquicas, eu nada mais possuía do 

que a capacidade de ver, sentir e observar do Plano 

Espiritual o que, em tese, eles mesmos, sequer, se 

davam conta de que realmente poderia ser visto, 

sentido e observado, esquecidos, eles, de que, até 

aquele momento, e por muito tempo a nossa frente, 

os fenômenos psíquicos se apresentam como 

um grande oceano de profundas incógnitas!... 
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_________________ 

   Por esta razão, creio, que a querida Benfeitora W. 

Krell (a doce e encantadora personalidade que teve 

ou tem o mesmo Espírito de Cárita/Santa Irene de 

Atenas!) desde o seu Livro # 129, pelo menos, o 

que deu origem a esta Nova Série de Luz, colocou 

como uma lição que deveria ser repetida a palavra de 

Yvonne A. Pereira, que nos dá uma clara informação 

de como os novatos espíritas, particularmente no que 

diz respeito aos médiuns mais ostensivos, vão se 

encontrando em meio ao (quase) caos que ainda 

impera em grande parte de nossas Searas Espíritas, 

certamente que por falta de um Estudo mais atento 

nas Obras Básicas de Allan Kardec quanto nos Livros 

de Chico Xavier, sem desconsiderar os Livros que são 

considerados clássicos, que também precisam serem 

devidamente estudados por todas aquelas e todos 

aqueles que pretendam dirigir ou aconselhar outros 

companheiros de Doutrina Espírita, evidentemente, 

como cuidadosamente temos dito, sem a pretensão 

de possuir todo ou quase todo o conhecimento acerca 

de todas as Dimensões da Vida Astral do nosso Orbe 

Planetário, até porque todos estamos em processo de 

gradual aprendizado acerca de tudo isto!... 

   E o que se destaca em tudo isto, é o fato de eu 

somente ter sido iluminado com a ideia de produzir 

estas Investigações Sobre a Lei da Reencarnação, 

quando eu já me encontrava mais ou menos definido, 

ou mais ou menos ajuizado, acerca das minhas 

condições como médium, claro que para que a Obra 

não fosse interditada pelos, possíveis, dissabores que 

haveriam de surgir pelos ‘colegas’ espíritas!!  
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_________________ 

_________________ 

 

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

clarividência, que parece me acompanhar pelas demais como 

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

todas as demais possibilidades psíquicas que trago                               

em meu próprio Espírito.                                                           

_________________ 
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   Eu creio, que seja relevante para os nossos breves 

apontamentos colocar em evidência o motivo real de 

estarmos traçando estas pequeninas linhas acerca 

das dificuldades que muitos de nós encontramos em 

muitas das Searas Espíritas, que não poderia ser 

outro que não fosse o nosso profundo respeito pelas 

coisas do Sentimento, sim, porque, na condição de 

espíritas mais ou menos conhecedores das Obras de 

Allan Kardec & Chico Xavier, por exemplo, estamos 

absolutamente ligados por um desejo de evoluir, com 

o objetivo de crescemos juntos... 

   Não é mesmo?! 

   E se assim o é, por que será que temos ainda 

tantos problemas nesta área do conhecimento 

doutrinário, quando, na verdade, o que deveria ser 

considerado, ou prevalecer, como o objetivo principal 

das nossas tarefas é o grande amor, o Amor com ‘A’ 

maiúsculo, que nos conecta com o Todo-Bondade, e 

que também nos conecta com o Espírito de todas as 

demais Criaturas, então, por que não deixarmos de 

lado toda esta bobagem de exclusão, sim, porque 

não pode haver outra explicação para tanta disputa 

entre uns e outros, uns desejando ser superior aos 

demais, quando, na verdade, estamos todos unidos 

pelo ideal de Servir ao Cristo?!... 

   Qualquer um de nós poderá se enganar sobre 

algum assunto, isto é algo muito natural, ocorreu até 

mesmo com Allan Kardec, mas que isto não seja 

motivo para que impeçamos que a Doutrina avance, 

seja por nós ou por meio de outros... 
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   Não podemos ter medo de continuar com os nossos 

Estudos somente porque em determinado momento 

a gente tenha cometido alguma falha doutrinária – e 

o grande Kardec que o diga!... (risos...) –, pior ainda 

quando tentemos interditar o trabalho alheio pelo 

simples fato de alguma outra pessoa ter cometido 

alguma gafe doutrinária, até porque nada disso 

importa quando o interesse maior é o de buscarmos 

toda a verdade sobre o que estamos tratando, e por 

esta razão é que aqui eu volto a afirmar que todos os 

irmãos que tenham cometido alguma falha sobre as 

minhas (humildes) possibilidades mediúnicas, tem 

hoje, como sempre terá, todo o meu sentimento, 

toda a minha consideração, especialmente quando já 

estiverem nutrindo o Amor maior pela Causa que já 

abraçamos e não somente pelo seu-nosso ego, que 

geralmente falha, mas o Amor não, ele sempre 

triunfa diante de toda a ignorância!... 
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   _________________ 

 

The Ghost and Mrs. Muir (br: Nós e o fantasma / pt: Mrs. Muir e o 

fantasma) é uma série de televisão dos Estados Unidos da América que 

foi ao ar de 21 de setembro de 1968 a 13 de março de 1970, num total 

de cinquenta episódios. 

Após ficar viúva, e querendo reconstruir sua vida, a escritora de revista, 
Carolyn Muir (Hope Lange), muda-se com os filhos e a governanta para 

um chalé no litoral de Schooner Bay, o Chalé das Gaivotas. 

Esta propriedade é assombrada pelo espírito de seu antigo dono, um 
marinheiro do século XIX, o Capitão Daniel Gregg (Edward Mulhare) que 

preza muito por sua privacidade e não aceita que os recém-chegados 
queiram fazer dela seu novo lar. 

Todo este enredo se desenvolve de maneira cômica, com o Capitão 
tentando impedir, principalmente ao seu suposto descendente, Claymore 

(Charles Nelson Reilly), de fazer negócio com o seu imóvel. 

 https://pt.wikipedia.org/wiki/The_Ghost_and_Mrs._Muir 

_________________ 

   Já que estamos voltando a tratar deste assunto, 

claro que sem a pretensão de desconsideração a 

quem quer que seja, mas, unicamente, como uma 

forma de dar conhecimento ao leitor sobre algumas 

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_de_televis%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_da_Am%C3%A9rica
https://pt.wikipedia.org/wiki/21_de_setembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1968
https://pt.wikipedia.org/wiki/13_de_mar%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/1970
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hope_Lange
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
https://pt.wikipedia.org/wiki/Edward_Mulhare
https://pt.wikipedia.org/wiki/Charles_Nelson_Reilly
https://pt.wikipedia.org/wiki/The_Ghost_and_Mrs._Muir
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das ocorrências doutrinárias que passei, motivando 

ao Estudo e a reflexão sobre as nossas atitudes pela 

condição de adeptos de uma mesma Crença Cristã, 

devemos dizer que, sem dúvida, um dos primeiros 

entraves que eu me defrontei foi quando, numa 

determinada mediúnica de desobsessão que servi na 

condição de médium psicofônico, embora por esta 

época eu já tivesse a clarividência, dentre outras 

faculdades psíquicas, passei a relatar que eu estava 

vendo alguns Espíritos-femininos grávidos, sim, já 

naquele primeiro momento de minha mediunidade, 

eu já percebia, sempre de maneira lúcida, em estado 

de vigília, e sem qualquer transe mais profundo, ao 

meu lado ou perto de mim determinadas Entidades 

do Além-Túmulo naturalmente grávidas, e, aqui, 

cabe muito bem esta palavra, a da naturalidade como 

elas mesmas passavam a criar em torno de mim 

através de um ambiente sentimental em perfeita 

condição humana, ou quase isto (risos), embora elas 

estivessem naquele precioso momento feminino 

transitando por outras Realidades de Vida Terrena, 

deixando-me observar, também, e para a minha 

grande alegria, como chegavam a amamentar os 

seus próprios bebes, quando estes já se encontravam 

reencarnados em seu campo de ação espiritual... 

   Nota: Além de ter visualizado vários Espíritos-femininos 

grávidos, notava como elas faziam questão de me deixar 

informado que aquela não era uma condição absoluta, a da 

gravidez feminina-astral, porque poderia se engravidar por 

meios mecânicos, sem que lhes fosse retirada a condição ou 

a capacidade de toque humano-astral, pelo carinho e pela 

atividade sexual, propriamente dita, dependendo de cada 

Esfera do Astral...  
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   Mas, por que eu coloquei este fato em nosso novo 

momento de Estudo?... Para que pudéssemos fazer 

uma ligação com os episódios mediúnicos que pude 

relatar no Livro # 129, o da nossa Sexualidade , que 

estejam mais relacionados com a nossa Vida Mental, 

visto que este não tem sido um assunto somente 

debatido, quando isto ocorre, entre os espíritas, mas, 

que, pelo menos por meu intermédio, tem sido 

oferecido não como uma possibilidade, mas como 

uma realidade que tem a ver com a nossa ligação 

íntima com os Seres do Além, que se estão vivendo 

atualmente em outras Dimensões, a depender de 

cada caso, não nos deixa de amar, desejar e de nos 

querer sentir sexualmente, por exemplo, então, que 

continuam nutrindo pela gente aquele mesmo ardor 

e aquela mesma paixão de quando estávamos juntos 

numa mesma Região Espiritual, mas agora somente 

separados por força da prova ou da exposição pela 

qual desejamos ou precisamos passar com a intenção 

de continuarmos Evoluindo!!  
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_________________ 

 

Seriado: “Nós e o Fantasma”, anos de 1960. 

    Claro, que, pelo meu humilde trabalho mediúnico, 

estamos avançando um pouco mais, um pouco além 

do que já sugeria ou poderia estar sugerindo estes 

apaixonantes Seriados de TV dos anos de 1960, por 

exemplo, já que, de minha parte, tenho relatado 

como os Espíritos-Femininos, alguns deles, é claro, 
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se comportam emotiva e sentimentalmente comigo, 

como se eu estivesse ou estivéssemos vivendo numa 

mesma equação de tempo e de espaço espiritual, 

tratando de se relacionarem comigo com um carinho 

e uma consideração que, segundo entendo, somente 

um Espírito realmente de ordem elevada, como díria 

Kardec, poderia proceder, inclusive, desde aquela 

época, já me dando algumas visões transcendentais 

que, naturalmente, me levariam a produzir hoje este 

Estudo, o de algumas Reencarnações de São Luis 

IX, já que, se estamos falando de Vidas Sucessivas, 

é bem certo que a proposta original ficaria bem mais 

atraente para o leitor se, pela minha mediunidade, 

como vinha ocorrendo antes, desde o Livro # 1, eu 

também desse algumas pinceladas acerca de como 

se dá as nossas relações afetivas, também pelo sabor 

do sexo, na Dimensão Espiritual, ou numa condição 

físico-astral como tem ocorrido até aqui comigo: 

!!..., tudo vindo a desaguar 

na ideia da Lei da Reencarnação!...  

 

A Reencarnação (Capítulo IV, de O Evangelho Segundo o Espiritismo). 
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   E uma vez falando sobre as minhas dificuldades em 

termos de Espiritismo, ou antes, acerca da minha 

caminhada doutrinária, de quando me iniciei como 

médium, preciso dizer que a minha trajetória nesta 

atual existência, como um todo, nunca foi vivida com 

a facilidade que muitos acreditam que seja a vida de 

um médium, por exemplo, porque desde eu era 

muito criança, lembro-me bem, sempre tive muitas 

dificuldades para me relacionar com as outras 

crianças; de uma maneira geral, posso dizer que eu 

sempre me via na condição daquele “patinho feio”, 

não saberia até hoje dizer porque elas, as outras 

crianças e, pasmem, os seus pais também, de certa 

maneira, me colocavam de escanteio nas suas 

conversas, festividades (às quais, geralmente, eu era 

quase que auto-convidado!), e demais atividades, 

fazendo com o que meu coração se entristecesse 

demasiadamente, até que, certo dia, pelos meados 

dos anos de 1970, eu vi pela TV o filme: “Cavaleiro 

Romantico”, de Elvis Presley, do ano de 1965, que 

de uma maneira quase que automatica me levou a 

sonhar acerca de uma realidade que surgia para mim 

como um ideal, naquele de me encontrar com alguma 

garota que me fizesse a graça de me aceitar em 

namoro, algo que, também, me parecia muito dificil 

de se realizar, porque desde esta época, quando eu 

me encontrava com meus 8-10 anos, observava que 

as meninas de minha idade, ou mais velhas um 

pouco, não apreciavam muito a minha necesistada e 

sonhadora presença infantil, parecendo-me que 

havia alguma coisa em mim que não agradava às 

demais pessoas, embora, na minha inocência, eu 

procurasse esquecer tudo isto!... 
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_________________ 

   

_________________ 

 

O filme que abriu as portas do meu coração para o inesquecível Rei do Rock.                                                

_________________ 
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   Uma situação muito curiosa,                   

para os espíritas!... 

   Muitos leitores, poderão ficar imaginando sobre 

qual motivo, além do convencional, o do Estudo, 

estou me baseando para reforçar esta ideia da nossa 

Sexualidade Além da Vida, sim, porque além do de 

tomarmos algum conhecimento sobre estas questões 

básicas de nossa Vida Mental, sexualmente falando, 

devemos dizer que se a reencarnação chama atenção 

pelas maravilhas que nos toca a Alma, porque 

ninguém pode dizer que não se sinta atraido pela 

ideia de VOLTAR a nascer, um outro fato merece ser 

conlocado em evidência, que é o de que muitas 

pessoas “temem a morte”, literalmente se sentem 

amedrontadas pela morte por acreditarem que, após 

a vida material, seria muito dificil para eles e para 

elas não encontrarem do Outro Lado uma existência 

mais ou menos igual a que levamos por aqui, no que, 

segundo eu tenho pressentido, acaba levando as 

Criaturas da Terra, e os espíritas em particular, a se 

manterem em permanente estado de indiferença, 

quando não de medo, sobre como vão lidar com a 

sua situação após estarem desencarnados, levando 

em consideração que ainda se acham “presos” a 

estes atrativos, que, segundo imaginam, somente 

fazem parte da natureza humana, e não o da nossa 

condição espiritual!... 

   Por esta razão, vamos tratando deste assunto com 

a desenvoltura que ele merece, criando nos corações 

terrenos a certeza de que continuaremos a ser 

!... – Risos. 
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“Continuando a nos apoiar na observação, fazemos 

filosofia experimental e não especulativa. Para 

combater as teorias do Espiritismo, não basta, pois, 

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

solução ele fosse impotente para dar. E mesmo 

neste caso ele se manterá sempre no nível, porque 

será contrário à sua essência obstinar-se numa ideia 

falsa, e sempre se esforçará por preencher as 

lacunas que possam apresentar-se, pois não tem a 

pretensão de ter chegado ao apogeu da 

verdade absoluta.” 

 

– 
(Allan Kardec, “Revista Espírita”, ANO IX, no. 1,                           

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

  

“Vamos mostrar alguns trechos do livro Vida Pretérita e Futura – 25 anos de estudos sobre a 

reencarnação publicado, em 1979, pelo Dr. Banerjee: 

Durante anos, os pesquisadores parapsicólogos que estudam os casos de reencarnação têm 

sido considerados charlatões, e seus estudos classificados como de efêmero valor. Mas, depois 

de mais de vinte e cinco anos de pesquisas neste campo, em que estudei mais de 1.100 casos 

de reencarnação em todo o mundo, e publiquei vários trabalhos sobre o assunto, a crítica 

diminuiu e surgiu maior interesse. Os fatos que cada vez mais chegam ao nosso conhecimento 

são tão impressionantes, que agora a comunidade científica passou a considerá-los como 

dignos de pesquisa. 

Desde o começo, decidi formar um centro de estudos internacional sobre a reencarnação. Seu 

objetivo seria estudar cientificamente casos de vidas anteriores em todo o mundo e coligir 

dados relativos aos mesmos. 

Minhas pesquisas de um quarto de século convenceram-me de que há muitas pessoas, nos 

Estados Unidos e em outras partes do mundo, dotadas de memórias diferentes, o que não se 

pode obter por vias normais. Chamo esse tipo de memória de "memória extracerebral", 

porque as afirmações dos sujeitos de possuírem lembranças de vidas anteriores parecem ser 

independentes do cérebro, principal repositório da memória. É fato científico que ninguém é 

capaz de lembrar o que não aprendeu anteriormente. 

Os casos descritos neste livro não se baseiam no ouvir dizer nem em estórias de jornais; 

baseiam-se em pesquisas que fiz através de rigorosos métodos científicos. Meu estudo sobre a 

reencarnação foi concebido à luz de várias hipóteses, tais como, a fraude, a captação de 

lembranças através de meios normais, e a percepção extra-sensorial. (BANERJEE, 1987, pp. 13-

14). (grifo nosso).”  

http://vinhasdose.dominiotemporario.com/Banerjee.html  

http://vinhasdose.dominiotemporario.com/Banerjee.html
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Um dos mais respeitáveis pesquisadores da reencarnação 

no mundo, foi o Dr. Hemendra Nath Banerjee, que foi: 

“Diretor do Departamento de Parapsicologia da 

Universidade de Rajasthan, Índia...”, que atualmente, na 

condição de desencarnado, da mesma maneira como vem 

ocorrendo em relação ao grande Espírito do Dr. Hernani G. 

Andrade, tem nos oferecido a sua Proteção e Assistência 

Maior para que, muito singelamente, possamos produzir os 

nossos apontamentos acerca das Vidas Sucessivas, 

mesmo que basicamente pelo prisma de um único 

Espírito, o de São Luis IX.  

Não posso negar que cada experiência nova com estes 

Agentes Espirituais da Luz, não seja para mim um motivo de 

grande alegria, que me deixa com o coração saltitando de doce 

felicidade, pelo fato de também eu poder estar, de alguma 

maneira, contribuindo com a difusão da Reencarnação no 

mundo em que vivemos atualmente, se bem que a felicidade 

maior está exatamente em estar de acordo com o que o 

Excelso Amigo Jesus já nos deu de caminho acerca deste 

assunto, a partir do: “NINGUÉM PODERÁ VER O REINO DE 

DEUS SE NÃO NASCER DE NOVO.” (Allan Kardec, Capítulo 

IV, de O Evangelho Segundo o Espiritismo), e dentro deste 

concerto de mediunidade & pesquisa vamos procurando 

enfeitar o nosso Estudo com o que possuímos de melhor                  

em nosso coração.                                                     

_____________    

   De minha parte, de maneira muito modesta, tenho 

procurado traçar alguns apontamentos que também 

possam assegurar entre os Seres da Terra Material 

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

partir de agora, vamos oferecer aos leitores alguns 

novos elementos-chaves que nos asseguram esta 

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

O CASO RODRIGO X                              

FERNANDO 

 

   Mas isto, antes avisando ao leitor que devemos 

sempre manter em mente os Números-básicos, ou 

fundamentais: 4, 7, 8, 9, 10 & 17. 
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   Nem precisaremos de ir muito longe para ver que, 

ainda aqui, nesta magnífica obra que estuda vários 

casos de reencarnação, temos como evidenciar o 

quadro das Vidas Sucessivas de São Luis IX, 

embora sempre dentro do mesmo Esquema de 

Sinais, Códigos & Enigmas Secretos de Deus do 

Espiritismo, que serve-nos como um riquíssimo 

material de convicção de que muitas reencarnações, 

pelo menos quando relacionadas a algumas grandes 

Almas de Além-Túmulo, são muito bem planejadas: 

Numérica, Literária & Editorialmente, quando for o 

caso, para que num dado momento as grandes coisas 

do interesse de Deus possam surgir como um raio a 

aclarar todas as sombras que ainda privam o homem 

planetário da Verdade, no caso aqui a que está 

relacionada com a Lei da Reencarnação, embora 

outros fatos, essencialmente morais, tenham sido 

arquitetados pelo Mundo Espiritual Superior com o 

intuito de fazer com que os Seres do Plano Material 

avancem mais rapidamente em seus sagrados 

anseios de Evolução, então, aqui não foi diferente, já 

que veremos tudo isto surgir a partir de uma rara & 

HISTÓRICA 1ª. edição, do ano de 1988, da obra: 

“REENCARNAÇÃO NO BRASIL”, de Hernani G. 

Andrade, pela Casa Editora O Clarim, com a devida 

ressalva de que pelo seu ano de lançamento, o de 

1988, vamos novamente poder desfrutar da garantia 

da sua autenticidade científica, pelo fato de esta 

1ª. edição ter sido publicada numa época em que eu 

nem imaginava entrar para o Espiritismo, ou antes, 
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não havia ainda tido um contato com a Doutrina, que 

somente veio a ocorrer em 1995!... 

   Na verdade, desde muito pequeno, sempre tive um 

relativo conhecimento dos casos relacionados aos 

Espíritos, já que vez ou outra meus pais nos davam, 

a mim e aos meus irmãos, alguma ciência de fatos 

espirituais que haviam ocorrido com eles mesmos ou 

com outras pessoas de seu conhecimento, quando 

ainda pelos anos de 1970 eu via minha mãe procurar 

o auxílio espiritual pela Umbanda, e mais tarde, pelos 

anos de 1980, por meio de uma médium que se dizia 

espírita, num Centro Espírita que, a rigor, não tinha 

uma natureza exatamente espírita, pois, segundo eu 

pude perceber à época, o seu dirigente não tratava 

de fazer as coisas como uma causa cristã merece, 

mas, antes disto, criando condições no “seu” Centro 

Espírita para a obtenção de ganhos materiais para si 

mesmo e os seus familiares... 

   Seja como for, por esta época eu também havia 

me afastado dos passes, de tomar os passes, e 

naturalmente de frequentar a Casa Espírita pelo fato 

de que não confiava em sua atividade como obra 

verdadeiramente de Caridade, sem contar que o seu 

dirigente-fundador, desta especifica Casa que acabei 

de mencionar acima, era centralizador demais dos 

acontecimentos que ocorriam na Casa, me parecia 

mais que ele estava comandando um grupamento de 

saldados do que uma Seara Espírita!...  

    Enfim, eu havia, ali, perdido completamente a 

confiança em suas atividades!..., deste específico 

Centro Espírita que eu conheci, o primeiro. 
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   Estas são as memórias que tenho do Espiritismo, 

ou aquilo que parecia ser o Espiritismo, pela época 

em que foi lançada esta rara & HISTÓRICA 1ª. 

edição, do: “REENCARNAÇÃO NO BRASIL”, de 

Hernani G. Andrade, pela Casa Editora O Clarim, 

pelos anos de 1980... 

_________________ 

   E já que estamos falando em memórias, nada mais 

justo do que pinçarmos de dentro do texto que 

haveremos de Investigar a exata palavra-chave: 

memória, que tem tudo a ver com as memórias 

que temos trazido ao leitor sobre algumas das Vidas 

Sucessivas de São Luis IX, mas, antes disto, 

coloquemos em destaque, visto que aqui estamos 

tratando de Sinais & Códigos (Matemáticos) de Deus, 

o # da página 137, que por si somente haverá de 

nos dar muito o que pensar: 

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

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

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

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

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

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

_________________ 

Os ‘Números de Deus’ pelas Vidas 

Sucessivas de São Luis IX, pela Obra do 

Prof. Dr. Hernani G. Andrade!! 

_________________ 
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________________ 

   Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? 

   “Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há 

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

é obra do homem e a vossa razão responderá.” 

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

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

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

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

Kardec). (Os grifos são nossos). 

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

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

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

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 

   Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a 

formação primária a uma combinação fortuita da 

matéria, ou, por outra, ao acaso? 

   “Outro absurdo! Que homem de bom senso pode 

considerar o acaso um ser inteligente? E, demais, 

que é o acaso? Nada.” 

       A harmonia existente no mecanismo do Universo patenteia 

combinações e desígnios determinados e, por isso mesmo, 

revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao 

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

produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso 

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

(Os grifos são meus). 

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

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

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

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 
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E DANDO PROSSEGUIMENTO! 

    Mas, ainda temos os # 1 & 7 (da página # 137), 

que, evidentemente, está nos sugerindo o seguinte 

esquema-chave:  

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

P. S. Filho (São Luis IX). 

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

S. Filho (São Luis IX). 

_______________________ 

 “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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   Evidentemente, que apenas trouxemos mais acima 

alguns dos elementos-chaves que estão em perfeito 

sincronismo com a obra, já que esta página de # 

137 traz, em si mesma, as condições adequadas 

para a nossa Decodificação Espírita..., quando por 

outro lado não devemos nos esquecer de que a parte 

literária entra em cena como um apanhado de líricas 

estrelas, que, de alguma maneira, haverá de nos 

iluminar os caminhos que estamos, por nós mesmos, 

procurando seguir, que é o da Verdade!... 

   Como dissemos um pouco mais acima, a palavra-

chave será: memória, pelos motivos que nos são 

evidentes: 

- Palavra: memória, numa contagem de ida, 

apenas levando em consideração a específica 

passagem: O EPISÓDIO DO RIO, que vai da pág. # 

137 à de 138, palavras inteiras: 42. 

- Palavra: memória, numa contagem de volta, 

apenas levando em consideração a específica 

passagem: O EPISÓDIO DO RIO, que vem da pág. # 

138 à de 137, embora aqui somente levemos em 

consideração a página de # 137, palavras inteiras: 

218. 

   Parece que algo de maravilhoso, se é que posso me 

expressar dessa maneira, vai surgindo diante de cada 

um de nós, primeiro pelas extremidades: 

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

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

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

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 
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_________________ 

Temos o # 17 (4 + 2 + 2 + 1 + 8). 

     Que evidentemente está nos sugerindo o seguinte 

esquema-chave:  

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

P. S. Filho (São Luis IX). 

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

S. Filho (São Luis IX). 

_______________________ 

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

septenária é por causa da perfeição que se celebra nos 

dons do Espírito Santo. Descansará - diz o santo 

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

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

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

que está toda a multidão dos bem-aventurados.” 

     

– Santo Agostinho (Sermão 250, em Agostinho, Sermões 

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

_______________________ 
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   Pode o homem compreender a natureza íntima de 

Deus? 

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

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

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

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

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 

   

________________ 

    

   Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da 

matéria a causa primária da formação das coisas? 

   “Mas, então, qual seria a causa dessas 

propriedades? É indispensável sempre uma causa 

primária.” 

          



                     Livro # 132: “Estudando e Aprendendo – Vol. 4” – Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho 

 65 

Ed. e-book: 
2020 

 

   Atribuir a formação primária das coisas às propriedades 

íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, 

porquanto essas propriedades são, também elas, um efeito 

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

(Os grifos são nosso). 

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

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

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

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

________________ 

   

  É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? 

   “Não; Deus não permite que ao homem tudo seja 

revelado neste mundo.” 

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

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

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

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

Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                             

________________ 

 “Estendemo-nos um pouco no exemplo dos jogos, 

porque é um dos mais admiráveis e fáceis de 

verificar, pela possibilidade de multiplicar os fatos à 

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

ressalta do conjunto dos fatos, foi esta 

multiplicidade que permitiu reconhecê-la, sem 

o que é provável ainda a ignorassem.” 

Allan Kardec, “Revista Espírita”,                                               

Ano XI, No. 7, Julho de 1868,                                                    

A Ciência da Concordância dos Números e a Fatalidade, 

FEB, 3/2005.                                                                       

(Os destaques são nosso).                     
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   Segundo o ‘Instituto Pedro Melo’ (SSP/BA), existe 

cerca de seis (6) pessoas no Brasil com nomes 

semelhantes ao de Vivaldo, não absolutos, quando 

que, também, somente ele: nasceu às 15 horas 

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

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

1964.  

_________________________ 

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

França) (re) nasceu no Hospital da “Sagrada 

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

alusão à sua condição de principal Provedor 

Genético da Sagrada Genealogia do Cristo para 

o 4º. Milênio da Era Cristã. 
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_______ P  a  r  t  e  # 2 _______ 

O CASO RODRIGO X                              

FERNANDO 

 

   Mas isto, antes avisando ao leitor que devemos 

sempre manter em mente os Números-básicos, ou 

fundamentais: 4, 7, 8, 9, 10 & 17. 
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   Mas, o leitor me perguntará: 

   - Será que podemos encontrar mais algum coisa 

além disto? 

 

   Pois bem: 

   Como dissemos um pouco mais acima, a palavra-

chave será: memória, pelos motivos que nos são 

evidentes: 

- Palavra: memória, numa contagem de ida, 

apenas levando em consideração a específica 

passagem: O EPISÓDIO DO RIO, que vai da pág. # 

137 à de 138, palavras inteiras: 42. 

- Palavra: memória, numa contagem de volta, 

apenas levando em consideração a específica 

passagem: O EPISÓDIO DO RIO, que vem da pág. # 

138 à de 137, embora aqui somente levemos em 

consideração a página de # 137, palavras inteiras: 

218. 
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   Façamos desta maneira: 

- 42 (ida) + 218 (volta) + 137 (o # da página sob 

Investigação!) + 138 (# da página final) + 4 (# do 

Capítulo IV, em Investigação!) = 539. 

   Que, sob a ótica da Decodificação Espírita, vem 

nos surgindo como um complemento aos Esquemas 

anteriores, embora saibamos que outras palavras-

chaves dentro desta mesma passagem precisem ser 

decifradas, quando deduzimos assim: 5 + 3 + 9 = 

17. 

   Que, evidentemente, está nos sugerindo o seguinte 

esquema-chave:  

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

P. S. Filho (São Luis IX). 

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

S. Filho (São Luis IX). 

______________ 

   Enquanto, que, mesmo tendo sido deixado para 

depois, o # da página final: 138, que encerra esta 

específica passagem: O EPISÓDIO DO RIO, do 

Capítulo IV, nos oferece o seguinte quadro-chave, 

ou seja, o mesmo do começo: 

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

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

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

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

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

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

   Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? 

   “Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há 

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

é obra do homem e a vossa razão responderá.” 

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

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

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

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

Kardec). (Os grifos são nossos). 

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

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

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

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 

   Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a 

formação primária a uma combinação fortuita da 

matéria, ou, por outra, ao acaso? 

   “Outro absurdo! Que homem de bom senso pode 

considerar o acaso um ser inteligente? E, demais, 

que é o acaso? Nada.” 

       A harmonia existente no mecanismo do Universo patenteia 

combinações e desígnios determinados e, por isso mesmo, 

revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao 

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

produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso 

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

(Os grifos são meus). 

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

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

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

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 
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_________________ 

_________________ 

Os ‘Números de Deus’ pelas Vidas 

Sucessivas de São Luis IX, pela Obra do 

Prof. Dr. Hernani G. Andrade!! 

_________________ 
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UMA LEMBRANÇA DE MINHA VIDA, COMO             

UM SOPRO DO AMOR DE DEUS! 

   Para aqueles que se interessam por uma narrativa 

mais romântica, creio que devemos traçar algumas 

linhas acerca do que tem sido disponibilizado de 

caridade em meu caminho terreno, não exatamente 

como gostariam os que são mais dedicados aos fatos 

comprovados, visto que aqui eu falo de memória, e 

não tenho como oferecer maiores subsídios de 

comprovação do que tenho a dizer sobre minha atual 

existência, que até aqui tem sido vivida no quase 

total isolamento, mas devo acrescentar que por volta 

de 1990, um pouco depois, fui a uma praia de 

Salvador/BA para tomar um pouco de sol e banho de 

mar e aproveitei para levar meu irmãozinho caçula, 

quando de maneira inesperada eu o vi se afogando 

dentro do mar, quando então me atirei na sua direção 

tentando lhe salvar a vida... 

   Eu havia ingerido bebida alcoólica, infelizmente, 

por esta dramática época em minha atual existência 

– preciso deixar registrado aqui, que pelo fato de eu 

considerar uma época muito dramática em minha 

atual existência, os anos de 1980, em termos de 

Cultura e Arte, sem dúvida que foram os melhores 

momentos que passei nesta atual reencarnação, pelo 

fato de por estes anos, entre o ano de 1980 & 1990, 

ou um pouco mais, eu ter tido a felicidade de fundar, 

não formalmente, mas o tê-lo como um alegre e 

envolvente hobby, o “Elvis Presley Today Fan 

Club”, quando então pude gozar da confiança de 

muitos órgãos de imprensa, na pessoa de vários 

jornalistas de peso de nossa cidade: como Emissoras 
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de TV, de Rádios AM & FM, e Jornais de grande 

circulação, que de alguma maneira me ajudaram a 

fazer a divulgação para todo o Estado da Bahia do 

grande legado musical e artístico do eterno Rei do 

Rock! – eu bebia, embora, absolutamente, eu não 

gostasse de álcool, enfim, quando eu percebi que não 

conseguiria lhe salvar, pensei com Deus: “Meu Pai, 

se não posso lhe salvar, que eu vá com ele, pois 

o amo muito!...” 

 

Vivaldo & Antônio Carneiro (Bélier), autor dos Livros: “Epopeia Elvis” & 

“Elvis Esotérico”, num antigo Lar do médium, nos anos de 1980. 

   Quando, para a minha grande surpresa, mesmo 

com aquele mar bem revolto, como se UM SOPRO 

DO AMOR DE DEUS estivesse me fazendo navegar 

por entre as ondas bravias, percebia que eu, com o 

meu irmão em meus braços, me movimentava para 

próximo da praia, quase sem esforço algum, pois não 

tinha mais forças físicas, quando, de repente, me 

percebi sobre a areia e em plena água rasa... 

   Nota: Alguns anos antes, pelos anos de 1980, eu 

havia salvado a vida de um jovem rapaz que não mais 

respirava, por ele ter se afogado na praia da Pituba, em 

Salvador/BA... Após algumas pressões que lhe fiz no 

peito, ele golfou e voltou a respirar. 



                     Livro # 132: “Estudando e Aprendendo – Vol. 4” – Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho 

 74 

Ed. e-book: 
2020 

 

_________________ 

 

_________________      

“Tudo se liga na obra                             

da criação.”                                          

– Allan Kardec                                                           

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

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

_________________    
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_______ P  a  r  t  e  # 3 _______ 

O CASO ROGÉRIO X                              

MANOEL JERÔNIMO 

 

   Mas isto, antes avisando ao leitor que devemos 

sempre manter em mente os Números-básicos, ou 

fundamentais: 4, 7, 8, 9, 10 & 17. 



                     Livro # 132: “Estudando e Aprendendo – Vol. 4” – Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho 

 76 

Ed. e-book: 
2020 

 

   E já que acabamos de investigar os Sinais & 

Códigos (Matemáticos) de Deus pelo Espiritismo 

que tinham a ver com o # da página 137, que por 

si só nos deu o que pensar, pelos elementos-chaves 

que encontramos em uma associação de fatos: 

Numéricos, Literários & Editoriais de deixar qualquer 

investigador com o desejo de buscar por mais 

elementos que possam vir a consolidar ainda mais a 

nossa Decodificação, o que acha o nosso querido 

leitor se agora formos revirar o # da página 173, 

com a intenção de fazermos um contraponto ao que 

fizemos antes?!... 

   Precisamos nos lembrar dos seguintes fatos: 

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

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

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

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

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

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

___________ 

E DANDO PROSSEGUIMENTO! 

    Temos também os # 1 & 7 (da página # 173), 

que, com toda a certeza, caro leitor, está nos 

sugerindo o seguinte esquema-chave:  

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

P. S. Filho (São Luis IX). 

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

S. Filho (São Luis IX). 

_________________ 
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   Evidentemente, que apenas trouxemos mais acima 

alguns dos elementos-chaves que estão em perfeito 

sincronismo com a obra, já que esta página de # 

173 traz, em si mesma, as condições adequadas 

para a nossa Decodificação Espírita..., assim como 

aconteceu com o # da página anterior (137), 

quando por outro lado não devemos nos esquecer de 

que a sua parte Literária entra em cena como um 

apanhado de sublimes estrelas, que, de alguma 

maneira, haverá de nos iluminar os caminhos que 

estamos, por nós mesmos, procurando seguir, que é 

o da Verdade!... 

   Desta vez, teremos como palavra-chave: ir, que 

naturalmente está nos sugerindo tanto a ida de 

alguém a algum lugar quando a sua VOLTA, que bate 

certinho com a atual VOLTA de São Luis IX, dentro 

do Esquema de Sinais & Códigos Secretos que temos 

fornecido ao leitor: 

- Palavra: ir, numa contagem de ida, uma vez a 

gente apenas levando em consideração a específica 

passagem: O CASO ROGÉRIO X MANOEL JERÔNIMO, 

INTRODUÇÃO, que vai da pág. # 170 à de 173, 

palavras inteiras: 131. 

- Palavra: ir, numa contagem de volta, uma vez a 

gente apenas levando em consideração a específica 

passagem: O CASO ROGÉRIO X MANOEL JERÔNIMO, 

INTRODUÇÃO, que vai da pág. # 170 à de 173, 

palavras inteiras: 131. 

   Parece que algo de maravilhoso, se é que posso me 

expressar desta maneira, volta a surgir diante de 

nossos olhos, da seguinte maneira!... 
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   Primeiramente, em relação ao # 170, da página 

inicial, que abre este novo episódio, e que nos evoca 

de volta o seguinte esquema-chave: 

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

_______________________ 

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

septenária é por causa da perfeição que se celebra nos 

dons do Espírito Santo. Descansará - diz o santo 

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

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

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

que está toda a multidão dos bem-aventurados.” 

     

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

Antonio Fazendo, Lisboa, Verbo,1974).                                                       

_______________________ 
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   Quando, poderemos fazer mais um pouquinho, da 

seguinte maneira: 

- 131 (ida) + 131 (volta) + 173 (o # da página sob 

Investigação) = 435. 

   Que, facilmente, podemos deduzir assim: 

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

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

- 8 (dos # 3 + 5): O exato mês (8) de agosto, da 

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

______________ 

 

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

Aqui, vamos vendo como os FATOS e os DADOS 

SECRETOS dentro das Obras mais veneráveis do 

Espiritismo vão sendo desvendados                                               

pela Decodificação Espírita!! 
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______________ 

   Agora, vejamos a coisa por um outro prisma: 

- 131 (ida) + 131 (volta) + 170 (o # da página 

inicial) + 173 (o # da página sob Investigação) + 

5 (o # do Capítulo V sob Investigação!) = 610. 

   Poderá parecer pouco, entretanto, devemos levar 

em consideração que aqui estamos lidando com 

Sinais, Códigos & Enigmas Secretos de Deus, que se 

num dado momento parece nos confundir a cabeça, 

certamente que, se nos utilizarmos dos esquemas 

que nos valemos anteriormente, vamos acabar nos 

deparando com um resultado, um novo resultado 

surpreendente, dentro da ideia-base: 

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

P. S. Filho (São Luis IX). 

- 7 (dos # 6 + 1, do # 10): O exato mês (7) do 

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

______________ 

 
Banerjee, Margit, Suzuko e Hernani Guimarães Andrade 

Foto: Arquivo do IBPP. (Fonte: Editora Vinha de Luz). 
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E DANDO PROSSEGUIMENTO! 

   Vejamos, que o quadro se definiu acima com os 

elementos-chaves: 10 & 7, que nos remetem 

para: O dia (10) & mês (7), do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX), não deixando 

dúvida quanto ao fato de que há sim algo de muito 

especial relacionado às Vidas Sucessivas de São Luis 

IX, em forma de Códigos de Deus, nesta grandiosa 

obra de Hernani G. Andrade: “REENCARNAÇÃO 

NO BRASIL”, em sua rara & HISTÓRICA 1ª. edição, 

pela Casa Editora O Clarim, do ano de 1988, dentro 

do Esquema-chave que temos apresentado como 

uma verdadeira dádiva dos Céus, mas não podemos 

nos esquecer de que temos a palavra-chave que 

deu origem a este primeiro Esquema-chave: ir, 

sem que nos esqueçamos de que existem outras 

palavras-chaves nesta especifica passagem, e que 

poderão ser investigadas!! 
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- Palavra: ir, numa contagem de ida, uma vez a 

gente apenas levando em consideração a específica 

passagem: O CASO ROGÉRIO X MANOEL JERÔNIMO, 

INTRODUÇÃO, que vai da pág. # 170 à de 173, 

palavras inteiras: 131. 

- Palavra: ir, numa contagem de volta, uma vez a 

gente apenas levando em consideração a específica 

passagem: O CASO ROGÉRIO X MANOEL JERÔNIMO, 

INTRODUÇÃO, que vai da pág. # 170 à de 173, 

palavras inteiras: 131. 

   Observemos este detalhe: 

- 3 + 3 = 6. 

- 1 + 1 + 1 + 1 = 4.  

   A partir da união, muito bem planejada pelo Mundo 

Maior, dos elementos de # 6 & 4, não teríamos de 

volta e complementando o Esquema de Sinais, 

Códigos & Enigmas Secretos de Deus pelo Espiritismo 

para a atual VOLTA de São Luis IX: O exato ano de 

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

(São Luis IX) ... ?!...  

 



                     Livro # 132: “Estudando e Aprendendo – Vol. 4” – Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho 

 83 

Ed. e-book: 
2020 

 

_________________  

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

médium Vivaldo antecipar alguma coisa a respeito de 

sua, também, reencarnação como Luis VIII, pai de 

Luis IX, por meio de uma Transposição 

Reencarnatória, como será Decodificada nos 

seguintes Livros # 112 & 113 !!! 

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

medium Vivaldo anticipate something about his 

another reincarnation as Louis VIII, father of Louis 

IX, through a Reincarnation Transposition, as it 

will be Decoded in the following Books # 112 & 113 

!!! 
 

    
                             Livro # 112                                                   Livro # 113 

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

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

_________________  

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

 
ESTAMOS DESVENDANDO                                                     

OS CÓDIGOS SECRETOS DE DEUS,                                   

PELA OBRA DE HERNANI G. ANDRADE,                                                                     

SOBRE A ATUAL VOLTA DE SÃO LUIS IX!! 

_____________ 
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_____________ 

                                                         

 
_____________ 

 

 

 

 

“Mas até os cabelos da vossa cabeça 

estão todos contados.” 

(Lucas 12:7) 
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As Reencarnações de   

São Luis IX 
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Emílio Marcondes Ribas 

(Pindamonhangaba, 11 de abril de 1862 — São 

Paulo, 19 de dezembro de 1925) foi um médico 

sanitarista brasileiro. Trabalhou no combate a 

epidemias e endemias, tendo criado o Instituto 

Butantan, entre outros órgãos públicos de saúde 

pública. 

É um dos sanitaristas brasileiros do fim do século 

XIX e início do século XX mais celebrados que, 

juntamente com Oswaldo Cruz, Adolfo Lutz, Vital 

Brasil e Carlos Chagas, lutou para livrar a cidade e 

os campos das epidemias e endemias que 

assolavam o país. 

Emílio nasceu em Pindamonhangaba, em 1862. Era 

filho de Cândido Marcondes Ribas e Andradina Alves 

Ribas. Interessou-se pela medicina e decidiu mudar-

se para a capital federal, na época o Rio de Janeiro, 

para estudar na Faculdade de Medicina do Rio de 

Janeiro, hoje pertencente à Universidade Federal do 

Rio de Janeiro. Formou-se em 1887 como um dos 

primeiros da turma.[1 

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

______________ 

   Esta, dentre inúmeras outras, fora uma das 

existências passadas de , 

personalidade mediúnica que vem sendo motivo da 

atenção e do estudo por parte dos Espíritos 

Superiores da Falange da Verdade, para que a 

atual VOLTA do Espírito São Luis IX, ele mesmo, 

seja tratada como uma obra que venha a ajudar a 

comprovar a Lei da Reencarnação, quando tivemos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pindamonhangaba
https://pt.wikipedia.org/wiki/11_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/1862
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/19_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1925
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde_p%C3%BAblica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Epidemia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Endemia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Butantan
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Butantan
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde_p%C3%BAblica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde_p%C3%BAblica
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oswaldo_Cruz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Adolfo_Lutz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vital_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vital_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Chagas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pindamonhangaba
https://pt.wikipedia.org/wiki/1862
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Faculdade_de_Medicina_da_UFRJ
https://pt.wikipedia.org/wiki/Faculdade_de_Medicina_da_UFRJ
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_do_Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_do_Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Em%C3%ADlio_Ribas#cite_note-brasleprol-1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Emílio_Ribas
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a oportunidade de já ter Estudado sobre este mesmo 

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

2 (com 209 págs.). 

   Quem já pôde estudar esta bela Coleção em 3 

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

verificado que revelamos a vida passada de Vivaldo 

(São Luis IX) como Emílio Ribas, segundo alguns 

poderes psíquicos que já possuíamos, embora os 

Benfeitores apenas tenham dito sobre isto de uma 

maneira muito breve, sem maiores detalhes, mas 

agora creio que devamos fazer um novo Estudo, 

agora com bases em elementos-chaves... 

______________ 

“Em 1903, o doutor Emílio Ribas realizou uma 

curiosa experiência. Trancou-se numa sala com 

alguns voluntários e deixou-se picar por um 

mosquito contaminado com o vírus da febre 

amarela. Em outra sala fez voluntários dormirem 

vestindo camisas de doentes de febre amarela sujas 

de urina e vômito. Dessa maneira o médico - 

contaminado pela febre amarela - provou que a 

doença não se adquire por contato direto com 

pessoas doentes. Felizmente, ele ficou apenas 

algumas semanas de cama e se restabeleceu.” 

(Fonte: UOL).  

   Nota: Para quem conhece de perto o nosso 

Vivaldo, reconhecerá nele essa interessante 

característica de se deixar conduzir pelas mãos 

cariciosas da investigação pessoal, mesmo que isso 

venha a lhe custar muitos dissabores. A prova disto, 

é a sua profunda compreensão de se tornar um 
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humilde “rato de laboratório” nas mãos de seus 

Amigos Espirituais, ensejando para ele, quanto para 

nós outros, muitas oportunidades de estudo, 

aprendizado e crescimento para a Vida Eterna, à luz 

da Mediunidade com Allan Kardec e Francisco 

Cândido Xavier, seus benfeitores espirituais 

pessoais, queridos e incondicionais. 

 

Na imagem: Emílio Ribas 

(Extrato dos Autores Espirituais da Obra,                                      

que pinçamos do Livro # 7: “São Luis IX”,                         

Volume # 2, com 209 págs.).                                          

______________ 

Os fatos da Matemática Divina que estão                  

sendo racionalmente apresentados                                        

pela Decodificação Espírita!! 
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______________ 

   Peguemos os dados do nascimento e da morte 

de Emílio Ribas, e façamos uma rápida conexão 

com a vida de Vivaldo P. S. Filho, e vejamos no que 

vai dar: 

(Pindamonhangaba, 11 de abril de 1862 

— São Paulo, 19 de dezembro de 1925)... 
segundo acessado da fonte Wikipédia, em 24/10/2020. 

- Ano do Nascimento de E. Ribas: 1862. 

   Vejamos dessa maneira: 1 + 8 + 6 + 2 = 17. 

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

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

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

______________ 

- Ano da Morte de E. Ribas: 1925. 

   Vejamos dessa maneira: 1 + 9 + 2 + 5 = 17. 

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

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

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

_________________      

“Tudo se liga na obra da criação.”                                          

– Allan Kardec                                                           

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

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

_________________ 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pindamonhangaba
https://pt.wikipedia.org/wiki/11_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/1862
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/19_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1925
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   Poderá parecer que tenha sido pouco, visto que 

outras pessoas nasceram e morreram nestes anos, 

porém o que chama a atenção aqui é o quadro de 

Vidas Sucessivas que está ligando uma personalidade 

a outra, que foi Revelado por meio de seguras 

observações psíquicas e que certamente haverão de 

serem confirmadas por meio de elementos-chaves: 

Numéricos, Literários & Editoriais, por exemplo, 

para que a coisa fique ainda mais impressionante... 

(Pindamonhangaba, 11 de abril de 1862 

— São Paulo, 19 de dezembro de 1925)... 
segundo acessado da fonte Wikipédia, em 24/10/2020. 

__________________ 

   Busquemos por mais algumas evidências, somente 

que levando em consideração o dia & mês de seu 

nascimento e morte, visto que antes pegamos os 

anos, respectivamente: 

- Nascimento de E. Ribas: 11/04:  

- Morte de E. Ribas: 19/12 – aproveitamos para 

fazer uma breve correção na data que aparece em 

nosso Livro # 7, quando por causa de cansaço físico 

e visual acabei grafando esta data de uma maneira 

incorreta, imprecisa, que foi 19/02/1925, isto fica 

evidente! –, então, vejamos a seguir:  

   Quando teremos: 

- 11 + 4 + 19 + 12 = 46. 

   Quando, ajeitado, 6 & 4, teremos: O exato ano de 

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

(São Luis IX), o elemento que vem complementar 

os dois Esquemas iniciais (10/7). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pindamonhangaba
https://pt.wikipedia.org/wiki/11_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/1862
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/19_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1925
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______________ 

 

______________ 

Aguardem para breve: 2 VOLUMES INÉDITOS, 

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

    

Se Jesus assim permitir voltaremos com novas Decodificações!! 

______________ 
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   Estamos nos servindo de alguns fatos históricos 

que haverão de serem auxiliados por elementos de 

natureza literária & editorial, quando for o caso, para 

que este breve Esquema das Vidas Sucessivas de São 

Luis IX possa continuar a sua caminhada de oferecer 

ao Plano Material as chaves para o conhecimento de, 

pelo menos, uma parte dos Segredos da Criação 

no que diz respeito a Decodificação Espírita... 
    

   De qualquer maneira, o que acabamos de ver foi 

algo que nos maravilha pelo inusitado, com mais 

alguns sugestivos resultados repetitivos que, pelo 

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

muito importante por detrás de todos estes fatos, e 

como se costuma dizer por aí: 
 

CONTRA DADOS NÃO HÁ ARGUMENTOS!! 
_______________ 

 
Emílio Ribas ao lado da mulher, Maria Carolina Bulcão (Dona Mariquinha). Imagem: Musper/IIER (UOL). 
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______________ 

“Se a maioria destes irmãos, primeiramente, tem 

aguardando a manifestação das mentalidades mais 

sábias e cultas da Doutrina, a favor ou contra, 

deixando a parte que lhe cabe realizar a cargo da 

universalidade dos outros, para conceber-nos algum 

tipo de confiança, sem problema, entretanto, antes 

de tudo, devemos observar que esta que estamos 

apresentando, desde junho do ano de 2015, trata-

se da UNIVERSALIDADE DE DEUS, que tem 

operado de maneira oculta sobre as cabeças 

humanas por meio da Obra do Espiritismo quanto 

da Bíblia Sagrada (O Antigo e O Novo 

Testamentos), como temos testemunhado por meio 

de uma infinidade de resultados repetitivos, 

embora a simplicidade da nossa própria capacidade 

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

demais Amigos Espirituais, assegurando a                     

questão científica do caso.”  

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

Deus asseguram: A Reencarnação de São Luis IX.   
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_____________ 

   “Afora tu mesmo, ninguém te decide                 

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

Copyright 1999-2003: Instituto André Luiz. 

_____________ 

   Como acabamos de ver, os fatos da Matemática 

Divina continuam a aparecer e nos impressionar não 

somente pela agudeza de suas respostas para os 

nossos grandes e naturais questionamentos acerca 

deste mesmo assunto, mas pela beleza de como eles 

vão sendo sugestionados pelos queridos Amigos & 

Benfeitores Espirituais, que tratam deste tema como 

se realmente estivessem, como verdadeiramente 

estão, lidando com uma coisa que vem da parte 

de Deus, até porque seria muito atrevimento da 

nossa parte, por maior que fosse ou que seja a nossa 

boa intenção, creditar tudo isto ao Demônio, como 

se, por um sortilégio qualquer, eu, na condição de 

médium, estivesse obsediado, e os meus Benfeitores, 

na condição de Espíritos Autores, não passassem de 

obsessores perversos e enganadores , quando vemos 

surgir das Obras de Allan Kardec quanto das de Chico 

Xavier, por exemplo, uma corrente de elementos-

chaves sempre concordantes & universais, sem 

contar as lições morais, mediúnicas e científicas que 

elas mesmas encerram, sem desconsiderar o que 

temos encontrado a partir da própria Bíblia Sagrada 

(O Antigo e O Novo Testamentos), uma coisa se 

complementando a outra, de maneira que não nos 

cabe aqui julgar a boa ou a má intenção dos que nos 
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aceitam ou ainda duvidam do que estão vendo com 

os próprios olhos, mas apenas endereçar ao coração 

de cada irmã e irmão que nos acompanha: a nossa 

certeza!!..., a nossa total confiança no que vamos 

produzindo pela bondade de Jesus Cristo, sem que 

isto venha a representar uma cega paixão pelo que 

os Espíritos vão nos oferecendo!... 

   Estamos confiando no que estamos conseguindo 

compreender, lucidamente!... 

   E se hoje eu me sinto confortado com o que já 

temos humildemente realizado, é porque sei que não 

há como por em dúvida um cortejo de elementos que 

absolutamente se apresentam com a mesma ideia de 

sempre, a da atual VOLTA de São Luis IX, dando-

nos uma luz a mais sobre as Orquestrações que o 

produzem com a 

intenção de nos ver avançando pela Indispensável 

Moral Espírita!... 

   Sim, porque tudo isto não teria valor algum se, 

acima de tudo, não colocássemos em destaque  a 

Verdade que o Cristo nos oferece pelo: Amor a Deus 

sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós 

mesmos!... 

   Que todos tenham um bom Estudo. 

Vivaldo P. S. Filho                                
 

Sob a Inspiração de Elvis Presley  

Vivaldo P. S. Filho (médium)                          

(Salvador/BA, outubro de 2020) 
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   Nota do médium: Estas minhas Apresentações, 

embora assinadas por mim, não seriam tão atraentes 

como vemos se não fosse pela participação intuitiva dos 

Benfeitores Espirituais que me sugerem uma ou outra 

coisa, que acaba enriquecendo o Estudo que estamos 

apenas no comecinho, deixando na gente um sabor de 

quero mais, seja pela Ciência, pela Filosofia ou pela 

Religião Espírita. 

   Não é mesmo? – Risos.  

_____________ 

   Tanto numa passagem (137) quanto na outra (173), 

teremos outras palavras-chaves que poderão facilmente 

serem acessadas por qualquer, bem intencionado, 

Estudante de Espiritismo que se interesse realizar a sua 

própria Investigação, pelo modelo-chave: 4, 7, 8, 9, 10 

& 17, que temos apresentado, pelo fato de estes # 

chaves estarem ligados à vida quanto à morte de São 

Luis IX, quanto à atual existência dele na personalidade 

de Vivaldo, no que vai enriquecer ainda mais o esforço 

dos nossos amados Amigos & Benfeitores Espirituais de 

promover entre nós encarnados a realidade da Lei da 

Reencarnação, no que sempre estamos felizes. 
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   Bons estudos a todos, é o que desejo de todo coração 

a cada leitora e leitor. 

   Jesus sempre! 
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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 # 2___ 

Ainda as palavras                      

que comovem 
_________________ 

   Como se tem podido observar, de um tempo para 

cá os Espíritos Amigos tem me dado sugestões 

para que eu tenha um pouco de atenção em relação 

aos fatos que eu tive a oportunidade de vivenciar, 

tenham sido eles agradáveis ou desagradáveis, sim, 

porque, segundo posso depreender, não há como 

contarmos qualquer ‘história mediúnica’, que tenha 

acontecido com qualquer um de nós na condição de 

médium de tarefas especificas, que não seja por 

acontecimentos alegres e tristes, visto que, não 

saberia dizer porque, ainda existem muitos de nós 

que acham que a vida dos médiuns seja um grande 

mar de rosas (risos), esquecidos, ou, talvez, sem se 

darem conta da história pessoal de outras pessoas 

que, de alguma maneira, no passado planetário 

tomaram para si mesmas a missão de Evoluir pelo 

trabalho da mediunidade, de que a vida de qualquer 

um que se entrega ao esforço da tarefa mediúnica 

será sempre carregada de grandes dificuldades, seja 

em relação a si mesmo, de como se conduz com ela, 

quanto no que diz respeito às demais pessoas, que 

geralmente, sim, de uma maneira geral, ainda não 

compreendem ou não aceitam mesmo estes fatos da 

nossa vida psíquica, visto que a maioria das pessoas 

acha que falar e/ou ouvir os Espíritos, por exemplo, 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005382528810&comment_id=Y29tbWVudDozMzI0MzQ1MzQ0MzE5ODExXzMzNjI5MTcwNjA0NjI2Mzk%3D&__cft__%5b0%5d=AZWQ3VwYsD852DHifoowikkO_dPbrwQDq3evRbOIMA3TyH3pENYDYcvVMnnWwvE-AyvVpeGEQIFfNS4vkY6OdRwjj9fmaX6HaZkfiLcGBHZKILINdFFzPxBbwcCdxwwDT8o&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005382528810&comment_id=Y29tbWVudDozMzI0MzQ1MzQ0MzE5ODExXzMzNjI5MTcwNjA0NjI2Mzk%3D&__cft__%5b0%5d=AZWQ3VwYsD852DHifoowikkO_dPbrwQDq3evRbOIMA3TyH3pENYDYcvVMnnWwvE-AyvVpeGEQIFfNS4vkY6OdRwjj9fmaX6HaZkfiLcGBHZKILINdFFzPxBbwcCdxwwDT8o&__tn__=R%5d-R
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trata-se de coisas do Demônio, ou, na melhor das 

hipóteses, uma ocorrência que somente diz respeito 

aos Seres mais evoluídos, e por isto mesmo, no caso 

da melhor hipótese, devem ser ocorrências que 

digam mais respeito a quem trata com isto, não 

levando em conta de que todos nós, sem distinção, 

estamos sujeitos a sermos influenciados, mais ou 

menos influenciados, pelas coisas da Vida Imortal, 

senão fisicamente, certamente que moralmente!... 

Claro, porque a Vida Imortal, seu conhecimento ou a 

sua vivencia mais ou menos ostensiva, sob qualquer 

ponto de vista que lhe observemos, serve como um 

divisor de águas na existência de qualquer Criatura, 

filha de Deus, já que não há como compreender a 

nossa Imortalidade sem que ela, em alguma medida, 

não nos faça pessoas melhores do que fomos, ou 

temos sido até aqui!...  

 

   Eu caminhava sozinho pelo mundo, pelo menos eu 

me sentia desta maneira, quase que na solidão mais 

completa, mas, quando eu me (re) encontrei com o 
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Espiritismo, guiado pelos braços de minha querida 

mãezinha, isto nos anos de 1990, passei a me sentir 

guiado, e ao mesmo tempo seguido, por verdadeiras 

Almas Amigas, que do Invisível pareciam não mais 

me permitir a solidão, dando-me as suas presenças 

como um Sinal indestrutível de que Nosso Senhor 

Jesus Cristo estava correto, ao nos afirmar: “Não 

vos deixarei órfãos.” (João 14:18). 

 

   Pois, então, como temos tido a oportunidade de 

observar, nesta minha atual caminhada na Terra, na 

condição de médium, claro, que eu não somente 

passei por duras provações, envolvido muitas vezes 

nas teias da obsessão, visto que todo médium tem 

as suas mazelas a tratar, especialmente quando está 

envolvido pelos fluidos tóxicos da bebida alcoólica, 

assim como eu fui enredado ou deixei me enredar 

durante algum tempo em minha atual vida humana, 
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e como eu disse na Apresentação # 1, não que eu 

gostasse de beber, para dizer a verdade eu detestava 

ou sempre detestei a bebida com qualquer tipo de 

álcool, mas, na condição psicológica em que me 

encontrava, parecia que somente bebendo álcool eu 

conseguiria esquecer as dificuldades ou, quem sabe, 

me atrever a tentar alguma aventura romântica, 

(é pouco, ou querem mais?!...), tamanha as minhas 

dificuldades com as garotas, que me pareciam mais 

interessadas em jovens rapazes mais bonitos (risos), 

ou melhor, menos feios do que eu, ou em melhores 

condições financeiras do que aquelas que eu tinha, 

não que eu esteja aqui lançando critica a quem quer 

que seja, mas, devemos aceitar a vida humana, pelo 

menos por enquanto, como uma existência cheia de 

problemas morais, de lado a lado, tanto da parte da 

gente quanto das outras pessoas, mas, como eu ia 

dizendo, tive momentos de indefiníveis alegrias, na 

maioria das vezes proporcionados pelos Agentes da 

Luz Maior, que, desde que me iniciei na mediunidade, 

sempre me sustentaram o coração, me enchendo a 

existência com maravilhosas manifestações da Vida 

Espiritual, quando não na terna companhia de minha 

mãezinha muito querida ou na de meus irmãos, que 

mesmo não tendo uma compreensão mais dilatada 

da minha missão como médium, procuravam a todo 

custo me dar o amor e o carinho que tanto eu 

necessitava, quando não pela amizade que pude 

gozar de alguns queridos irmãos de crença, homens 

de mulheres de bem que, cada um dentro de suas 

condições emotivas e sentimentais, fizerem de minha 

paupérrima condição espiritual um jardim florido de 

preciosas esperanças no mundo, embora, cada um 
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de nós carregando a sua própria chaga moral, mas 

que, com certeza, haverá de nos libertar da própria 

ignorância, quando a compreendermos como uma 

manifestação do nosso Espírito, que nos evoca para 

o caminho correto a seguir, tanto no bem quanto 

no mal de nós mesmos!... 

 

   Enfim, todos estamos vivos para nos conectarmos 

Com a Divindade, não apenas vivenciando-a por 

dentro de nós, mas, a partir de nós mesmos, com 

o mundo que nos cerca, apreciando as nossas 

experiências como se estivéssemos num Grande 

Educandário, que haverá de nos tornar cada vez mais 

conscientes de que: sem Amor nada seríamos...!! 

_________________ 

Vivaldo P. S. Filho                                
 

Sob a Inspiração de Elvis Presley   

Vivaldo P. S. Filho (médium)                          

(Salvador/BA, 26 de outubro de 2020)                                  
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   Nota do médium: Será sempre bom que se diga, que 

por mais que o médium tente manter uma vida sem 

problemas, invariavelmente, ele sempre terá pela sua 

frente grandes lutas a travar consigo mesmo e com 

aquelas pessoas a sua volta, que geralmente não lhe 

compreendem a natureza psíquica e nem lhe aceitam a 

‘mudança repentina’ que, segundo eles, ou elas, enfim, 

as pessoas de seu círculo familiar ou de amigos, parece 

ser uma extravagancia do seu Espírito fora de si, sim, 

porque, na maioria das vezes, mesmo entre os mais 

dedicados familiares e amigos, a sua nova condição 

moral poderá ser levada a conta de algum problema de 

natureza psicológica, necessitando de assistência médica 

urgente!... 

 

   Aliás, não se deu assim também com o próprio Senhor 

da Vida, que parecia ser insistentemente perseguido, ou, 

pelo menos, incompreendido pela sua mãe e pelos seus 

irmãos, chegando ao ponto de Ele afirmar que realmente 

seriam o seu irmão, irmã e mãe todo aquele que fizesse 

a vontade do Pai, e não, exatamente, aqueles e aquelas 

que fazem, ou faziam, parte de Sua, ou da nossa, 

parentela consanguínea (Mateus 12:46-50)...?!... 
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   Seja como for, precisamos estar conscientes de todas 

estas nuanças da vida mediúnica que abraçamos ou que 

venhamos a abraçar, para que até mesmo o próprio 

médium não venha a abraçar o mandato mediúnico 

crendo que ‘se livrará’ de todos os seus problemas, 

embora devamos reconhecer que Deus sempre nos alivia 

as dores segundo o nosso merecimento, e dentro deste 

contexto não podemos desconsiderar a grande valia que 

o mandado em curso será para quem tiver lhe assumido 

com o amor, a devoção e a disciplina que ele requer de 

qualquer pessoa que se apresente com esta condição 

psíquica, naturalmente que cada sujeito apresentando as 

suas próprias características mediúnicas, uns mais ou 

menos potencializados, quando passará a usufruir da 

Assistência mais direta Mundo Maior!... 

_____________ 

   

   E se não for demais para vocês, eu constaria de pedir 

a cada leitora e leitor de nossa obra que, se possível, 

divulgue os nossos atuais mais de cem (100) Livros 
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mediúnicos (que são virtuais) entre os seus familiares 

e amigos, em suas redes sociais... – até a presente data, 

os nossos Livros Gratuitos (em arquivos PDF) estão 

sendo acessados em 36 países, segundo os dados que 

temos acessado em nosso ‘Site Espírita’, site este que 

vem sendo disponibilizado pelo Desenvolvedor de Sites 

Gratuitos Wix! –, para que o Espiritismo possa avançar 

no Plano Material sempre com aquele toque de amizade 

que tanto empolgava os doces cristãos primitivos, aliás, 

nos dias atuais de pandemia o que mais estamos 

necessitando, além de fazermos a urgente caridade 

material aos que mais necessita, é realizar a benção 

da caridade moral, em forma de livros que edifiquem a 

alma das pessoas, na lembrança do que, certa vez, o 

grande Emmanuel disse (O Consolador, Chico Xavier, 

FEB): “O homem precisa mais de luz do que de 

pão.” 

_____________ 

   Não podemos deixar passar a rica oportunidade que o 

Senhor nos dar agora, para ajudarmos a promover a 

grande Obra da Doutrina Espírita, já que toda ação 

que venhamos a realizar no Bem haverá de nos retornar 

ao Espírito como uma luz divina que nos socorrerá a 

própria existência, em qualquer parte dos Universos de 

Deus que estejamos. 

   Afinal, aqui, como em qualquer parte, estamos todos 

aprendendo e trabalhando para o Cristo. 

   Não é mesmo, minha gente? 
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________________
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O Prefácio da amiga 

 

   Meus amados e minhas amadas da Vida Material! 

    Cremos, que já está muito claro para todos, que 

aqui não estamos apenas tratando de ‘números e 

cálculos’, por mais veneráveis que eles sejam para o 

conhecimento de muitas verdades do Universo, mas 

essencialmente de amor, carinho, afeto, cuidado e 

zelo, que são as coisas fundamentais da nossa vida 

íntima que haverão de nos favorecer com os Céus 

dos Anjos caso tenhamos lidado com Deus e com o 

nosso próximo da maneira como Jesus nos ensinou 

pelo seu glorioso Evangelho, e por esta razão é que 
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continuamos a incentivar o nosso leitor a buscar cada 

vez mais se informarem sobre a realidade das Vidas 

Sucessivas, para que confiem numa existência muito 

melhor do que a atual, caso realmente se dediquem 

a fazer o bem da mesma maneira como aqueles 

grandes Espíritos que viveram no passado terreno 

buscando a luz ao invés das trevas do Plano Material, 

pois já sabiam eles que sem a benção da caridade em 

nossas vidas, sem este ideal de vida solidária e 

pacífica, nada haveremos de conseguir nesta atual 

existência, quanto em qualquer outra, que possa nos 

retirar do tremendo egoísmo, que antes de nos 

salvar, assim como a Caridade irá ou poderá fazer 

em relação a cada um de nós, haverá de nos arrojar 

ainda mais pelos infernos de nossa consciência em 

brasas.  

  

   O Cristo nos disse: Amai bastante. 

 Veneranda                                     
Vivaldo P. S. Filho (médium)                       

(Salvador/BA, 29 de outubro de 2020)  
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   Nota do médium: Esta querida Benfeitora Espiritual, 

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

minhas faculdades mediúnicas, e cada vez que ela se 

manifesta a minha mediunidade me deixa com o coração 

saltando de alegria, por verificar que ela continua me 

seguindo os passos, procurando me ajudar e de todas as 

maneiras me encaminhar pelos caminhos seguros do O 

Evangelho Segundo o Espiritismo. 

   Que o Cristo lhe abençoe.  
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PRIMEIRA PARTE 

Elvis Entrevista 

__________ 
 

   

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha & 

Chico Xavier, surpreende-nos pela riqueza de detalhes fotográficos 

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

Eurípedes Barsanulfo) do Espaço Geográfico Espiritual                                      

do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde na sua 

generalidade eles residem e trabalham, da referida 

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

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica 

obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André 

Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de 

Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora 

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

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

numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, 

que nasceu e reside atualmente na Cidade de São 

Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os 

Santos), Brasil, já que o projeto das belas 

Revelações Espirituais em torno de algumas de 

suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu 

conhecimento, ou não, por força da natureza 

transcendental do projeto em andamento estar 

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

de setembro do ano de 2012, quando o nosso pupilo 

mediúnico concluiu, a rigor, o seu primeiro livro (e-

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

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos 

Diversos, com a Coordenação Espiritual de Elvis 

Presley & Santa Clara de Assis, já debatido em 

obras anteriores de sua lavra psicográfica, e que foi 

produzido em homenagem ao livro: “VOLTEI”, pelo 

Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB). 

   

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

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

pelo Espírito Santa Brígida da Suécia. 
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Um diálogo amigo entre os Espíritos de 

Elvis Presley e o da sua convidada                 

de luz: Santa Cecília                                       

   

_____________                                                    

Entrevista, gentilmente, concedida por esta graciosa 

Benfeitora da Vida Maior, no dia 27 de outubro de 2020,               

ao querido Espírito de Elvis Presley,                                              

no Lar do médium Vivaldo P. S. Filho. 

_____________ 
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1) Amada Benfeitora! Por favor, receba de cada 

um de nós, apagados Mensageiros de Jesus, o 

calor intenso do nosso coração, que mesmo 

sendo muito modesto, traz em si mesmo um 

desejo sincero e ardente de lhe receber como 

a senhora merece, de modo que lhe rendemos 

a nossa estima e pedimos que nos perdoe pela 

ignorância que ainda trazemos em nós, mas, 

como eu disse, com o coração vivamente 

devotado a Jesus e profundamente respeitoso 

pelas Grande Almas do Além, que, por grande 

caridade, vem ao nosso humilde encontro com 

a intenção de nos envolver em seus doces e 

belos pensamentos, então, sinta-se a vontade 

para nos dizer, em primeiro lugar, o que tem 

feito de sua vida? – Risos de ambos... 
 

R – Meu querido Elvis, amigo generoso e 

sempre amável, agradeço imensamente as 

suas palavras de carinho, quando sei que parte 

de um coração, profundamente, amante do 

bem, assim, nada mais desejo do que lhes 

proporcionar alguns momentos de doce 

alegria, sim, porque falar de Espiritismo, e em 

particular de Jesus, sempre será um conforto 

para qualquer alma, assim como a nossa, que 

tem procurado servir à causa do Senhor, 

mesmo reconhecendo que nada tem podido 

realizar senão algumas poucas migalhas de 

serviço cristão, sem contar que para mim, em 

particular, voltar a conversar com o amigo é 
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tão animador que somente tenho que reder 

agradecimentos aos Céus por tamanha dadiva 

de luz!... 
 

Quanto a sua pergunta, mais especificamente, 

pode crer, querido irmão, que em nada me 

sinto constrangida de falar, para quem desejar 

nos ouvir, ou ler, sobre a minha vida pessoal, 

até porque, na minha modesta opinião, todo 

cristão deveria se sentir, verdadeiramente, 

orgulhoso de estar servindo na causa de Jesus, 

em qualquer denominação religiosa que 

se encontre, claro que é assim mesmo, 

porque não podemos nos esquecer de que o 

Cristo já nos disse que todos aqueles que 

fizerem a vontade do Pai será seu irmão, sua 

irmã e mãe, por isso, devemos encarar toda a 

humanidade do bem como irmãos, irmãs e 

mãe verdadeiros de Jesus Cristo, que, acima 

de qualquer coisa, nos pede que sejamos 

pessoas de bem, amando-nos uns aos outros 

como Ele nos amou, então, prosseguindo na 

minha resposta, devo lhe dizer que me sinto 

gratificada por, hoje, estar podendo atuar com 

uma Plêiade de Entidades Amigas que agem 

nos Umbrais da Terra, vamos dizer que são 

Regiões de dor e aflições imensas nos limites 

da vida humana, nas suas adjacências, um 

pequenino esforço de nossa parte, mas que 

nos oferece uma grande oportunidade de nos 

defrontarmos com a realidade que a maioria 
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de nós enfrenta consigo mesmo, claro, meu 

bom homem, porque não imaginemos que, 

somente por estarmos atualmente na condição 

de desencarnados, mais ou menos avançados 

moralmente, já teríamos alcançado a 

perfeição moral de um Cristo, por exemplo, 

quando, na verdade, todos nós estamos em 

luta permanente contra as nossas más 

inclinações, como nos diria Allan Kardec, o 

grande Mestre do Espirito, e por isso, posso 

lhe garantir, que, em cada novo encontro que 

tenho com as almas atormentadas destes 

Umbrais, me sinto como se estivesse eu 

mesma olhando para um espelho, vendo em 

mim mesma o quanto que preciso de fazer, 

moralmente falando, para que, em algum 

momento a frente, eu possa me assemelhar a 

aquele deus que o Amado Rabí nos declina 

como uma realidade, ou quase uma realidade, 

em cada um de nós mesmos!... 
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Ainda hoje, pela madrugada, um pouco antes 

de nosso Vivaldo se levantar da cama, mas 

bem acordado, ansioso que ele se encontrava 

para VOLTAR ao seu batente mediúnico 

(risos), viu ele algumas imagens de quando eu 

me encontrava em atuação numa Dimensão 

muito degradada moralmente, que, embora 

fosse bastante distante de seu Lar, 

especialmente falando, ele pode observar pela 

sua clarividência que, por um átimo de sua 

vontade, poderia facilmente se deslocar, 

quem sabe até em corpo físico, para onde 

eu me encontrava naquele momento, então, 

segundo ele pode verificar, na Dimensão dos 

Imortais o nosso trabalho se desdobra de uma 

maneira muito complexa, quanto diversa, 

cabendo a cada Trabalhador se manter de 

prontidão diante daqueles que não podem nos 

compreender pela linguagem articulada, mas 

somente pela expressão do rosto e pela 

gesticulação das mãos e do corpo, sim, os 

Espíritos que ali tratávamos de tentar um 

contato mais direto nos conhecem ou passam 

a nos reconhecer pelo que expressamos a 

partir do que possuímos de verdadeiro, visto 

que, por não acreditarem mais em homens e 

mulheres comuns, deram um novo rumo para 

as suas próprias existências, um rumo muito 

assustador, é bem verdade, eles criaram uma 

espécie de resistência psíquica a qualquer tipo 

de linguagem... 
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Vale também ressaltar que, na Dimensão em 

que estes Seres vivem atualmente, não há 

como obtermos oxigênio, quando, então,  

somos levados a executar um grande esforço 

intimo com a intenção de não somente manter 

a vida em nós mesmos, como evitar qualquer 

ingestão dos gases tóxicos que emanam dos 

seus corpos astrais e do ambiente em que eles 

vivem... 

 

Não são Entidades comuns, ignorantes, mas 

criaturas altamente intelectualizadas, capazes 

de nos atrair a vida mental para os seus 

interesses numa fração de minutos, e por esta 

razão é que geralmente os Espíritos Amigos, 

que para lá vão, são, também, muito bem 

preparados na área do pensamento, porque 

não bastaria ter um bom coração, já cheio de 
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amor para dar, mas também uma mente muito 

bem articulada que lhes interditem a lavagem 

cerebral de que se utilizam para romperem as 

barreiras do inconsciente espiritual... 

 

2) Realmente, estas suas informações chegam a 

tirar o nosso folego... Mas, se possível, nos 

explique um pouco melhor como se deu a 

visão mediúnica pelo nosso querido Vivaldo, 

que sei estar também curioso, e muito bem 

intencionado, para saber alguns detalhes do 

que ocorreu com ele nesta madrugada, pode 

ser, cara Irmã?... 
 

R – Na verdade, o Vivaldo já pressentido a 

nossa chegada, o seu subconsciente tratou de 

me rastrear, desejando-me ver, com isto ele 

acabou me encontrando nesta Região muito 

perigosa, e por ser ele um médium natural de 

Desdobramento, percebeu que poderia, sim, 

ser Deslocado para onde eu me encontrava de 

maneira automática, sem um consentimento 

do seu consciente...  
 

Ele se assombrou com o que viu, esforçando-

se para ficar onde se encontrava, para a nossa 

alegria!... Por outro lado, ele viu a minha 

fisionomia de profunda preocupação, visto que 

se ele se deslocasse ao meu encontro naquelas 

condições, quando não havia sido autorizado 

pelos seus Benfeitores Espirituais, certamente 
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que não se sairia nada bem desta aventura 

inesperada, pois a vida mental ali haveria de 

lhe causar danos irreversíveis na sua mente-

física, embora seja ele um Espírito bastante 

evoluído como já sabemos, então, seriamos 

obrigados a lhe desencarnar de logo, nesta 

mesma noite, ou lhe deixar ter uma convulsão 

cerebral, que lhe garantiria a permanência no 

ainda Plano Material com sequelas que não lhe 

deixariam mais trabalhar ou viver com a saúde 

que tem hoje em dia... 

 

Naquele momento, eu não pensei em outra 

coisa que não fosse lhe oferecer um ‘puxão de 

orelhas’, aliás, como eu fiz, rapidamente, por 

algumas frações de minutos, lhe endereçando 

o meu olhar muito sério e preocupado e lhe 

enviando as minhas energias áuricas, que ele, 

imediatamente, tomou como algumas das 

minhas irradiações do perispírito, e nisto ele 
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acertou de pronto, pois deu para observar que 

ele logo ficou muito temeroso e de prontidão, 

tentando se recuperar daquele susto e daquela 

situação que, segundo ele próprio conseguiu 

depreender, poderia sim lhe causar danos 

enormes à sua economia física e astral, se bem 

que deu para ele ainda notar que as minhas 

irradiações mentais lhe causavam um certo 

desconforto, ficando ele um pouco curioso 

para saber as condições fisioquímicas de 

minhas irradiações, já que ele duvidava que 

aquela Entidade, tão luminosa quanto ele 

imaginava ser um Espírito Amigo, poderia ter 

algum interesse real de lhe fazer alguma 

maldade (risos), a não ser pelo interesse de 

lhe afastar daquela visão transcendente o 

mais rápido possível, para que, segundo ele 

mesmo notou, não avançasse ali, quem sabe, 

de corpo material e tudo!... 
 

O nosso estimadíssimo Vivaldo, pressentiu o 

grande perigo assim que as suas faculdades de 

Desdobramento Mediúnico lhe sinalizou a 

fenda por onde haveria de passar, fosse em 

seu corpo espiritual ou fisicamente mesmo, 

ficando evidente para ele que, aquela Entidade 

perversa que ele conseguia ver claramente, 

espacialmente, bem a sua frente, poderia 

cruzar também esta mesma fenda e lhe 

agarrar com as suas poderosas garrar e lhe 

destroçar de um só golpe!...  
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Santa Cecília 

Esta foi uma grande lição para ele, para que 

ele deixe de ficar o tempo todo se agoniando 

tentando rastrear o pensamento dos seus 

Benfeitores, pois numa dessa, ao invés de 

virmos até ele, quem sabe se não vai ser ele 

até vir a nós... – Risos. 
 

Evidentemente, que esta sua experiência vale 

para os demais médiuns, que, assim como ele, 
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tem uma capacidade maior de Projeção Astral, 

visto que, muitas vezes, a sua mediunidade 

poderá lhe surgir sem qualquer aviso prévio, 

de surpresa, como um mecanismo automático 

de sua mente mais ou menos preparada para 

este tipo de fenômeno, aliás, devemos deixar 

claro aqui que o nosso Vivaldo, embora seja 

uma personalidade bastante curiosa no que diz 

respeito aos fatos transcendentais, goza de 

nossa confiança, pois a sua disciplina tem lhe 

garantido ficar na Terra e praticamente numa 

tarefa mediúnica de total isolamento, então, 

aqui apenas deixamos em destaque a condição 

dele, quanto a de outros tantos tarefeiros, que 

poderá tanto lhes ajudar como complicar ainda 

mais a sua situação como encarnado, já que 

viver no Plano Material, na situação em que se 

encontra atualmente o seu campo de ação, por 

si somente já é uma dureza!... 
 

E uma vez, acreditando que ele se encontra 

satisfeito com o que acabamos de fazer juntos, 

despeço-me de todos vocês, desejando, de 

todo o meu coração, que procurem aproveitar 

ao máximo a atual reencarnação...  

_____________ 

   Que Jesus lhe abençoe, querida Cecília. 

Elvis Presley (Espírito)                                              

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                       

(Salvador/BA, 27 de outubro de 2020) 



                     Livro # 132: “Estudando e Aprendendo – Vol. 4” – Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho 

 126 

Ed. e-book: 
2020 

 

   Nota do médium: E aqui, meus amigos e amigas 

espíritas, e das demais crenças que nos acompanham os 

estudos e as reflexões, vamos encerrando esta pequena 

Série de Entrevistas do Céu para a Terra, que tivemos 

nos Livros # 129, 130, 131 & 132, pedindo a Jesus 

que ilumine cada coração amigo, e o dos não tão amigo, 

para que de alguma maneira possamos reter ao próprio 

Espírito as doces esperanças do Evangelho, que nos 

promete a Vida Eterna, e, claro, que a Vida Boa, esta, 

segundo as nossas boas obras, compreendendo que se 

Deus é Perfeitamente Bom, Ele é também Perfeitamente 

Justo!... 

   Desta vez, vimos alguns breves relatos de como 

poderemos ser envolvidos nas malhas da obsessão se 

não estivermos plenamente conscientes de que: “FORA 

DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO.” (O.E.S.E.), 

ficando claro, pela grande Cecília, que também temos 

que ser prudentes, sábios, reflexivos, visto que, numa 

Região como a que vivemos espiritualmente (5ª.), não 

podemos ter a inocente ideia de que somente pelo amor 

conseguiremos vencer todo o mal, quando, na maioria 

das vezes, o mal somente poderá ser vencido, pelo 

menos fisicamente, pela energia, pela força, e ai entra 

em cena a necessidade que todos temos de valorizar os 

serviços da Segurança Policial, que além de necessitar 

de nossas preces também precisa de nossa compreensão 

e de nosso apoio para que atuem da melhor maneira 

possível, em benefício de todos. 

   Certa vez, por um dos grandes Livros psicografados 

pelo querido médium João Nunes Maia, eu li o seguinte 

alerta, mais ou menos nestes termos:  

“Quando o amor não funciona, a energia precisa 

ser colocada em prática.” 
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_____________ 

   Uma vez tendo recepcionado eu mesmo esta grande 

Mensageira da Vida Maior, devo reconhecer que o que 

ela acabou de nos relatar, em relação a mim mesmo, não 

se trata de informações inéditas dentro do Espiritismo, 

pelo menos em linhas gerais já foi assunto tratado por 

outros médiuns, cada caso com as suas particularidades, 

assim como Chico Xavier, por pelo menos um de seus 

biógrafos, e pala querida D. Yvonne A. Pereira, segundo 

as suas reflexões em torno de sua vida mediúnica, mas 

o que me deixou surpreso foram os detalhes que ela nos 

passou acerca de como eu fui tomado mecanicamente 

por um fenômeno que, a rigor, eu não me dava conta de 

como haveria de se dar, visto que por muito tempo até 

hoje eu tenho feito isto mesmo, ou seja, tenho me valido 

de minha condição mental mais ou menos aguçada para, 

de certa maneira, algo bastante insistente, segundo ela 

mesma, tentar contatos mentais com os meus Amigos & 

Benfeitores da Vida Maior, já que no geral eu tenho mais 

necessitado do contato mais direto com eles do que eles 

em relação a minha acanhada personalidade... – Risos. 

   Claro, que ela não deseja interditar as nossas petições 

de socorro e auxilio doutrinário, a eles, quando for o 

caso, isto é algo muito natural que aconteça, mas apenas 

nos dando uma dica a mais de como fazer isto sem que, 

necessariamente, se torne uma evocação quase que 

permanente aos nossos Guias. 

   No mais, é como se costuma dizer por aí, pela Doutrina 

Espírita:  

   - “Devemos ter uma flexibilidade inflexível e uma 

inflexibilidade flexível...”  

   No que diz respeito à disciplina que eles mesmos, os 

Espíritos Amigos, nos aconselham, não é mesmo?!... 



                     Livro # 132: “Estudando e Aprendendo – Vol. 4” – Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho 

 128 

Ed. e-book: 
2020 

 

_____________ 

Em tempo - Biografia 

Santa Cecília é uma santa cristã, padroeira dos músicos 

e da música sacra, pois consta que ao morrer ela teria 

cantado a Deus[1]. Não se tem muitas informações sobre 

a sua vida. É provável que tenha sido martirizada entre 

176 e 180, sob o império de Marco Aurélio. Escavações 

arqueológicas não deixam dúvidas sobre sua existência, 
mas sua história só foi registrada no século V, na 

narrativa Paixão de Santa Cecília. Santa Cecília é a santa 

da Igreja Católica que mais tem basílicas em Roma 

(nenhuma outra santa conseguiu tal feito) e é uma das 

santas mais veneradas da Idade Média, além de ser a 

primeira santa encontrada com corpo incorrupto, no ano 

de 1599, mesmo depois de tantos séculos. Uma estátua 

de seu corpo que não se decompôs com a força do tempo 

foi feito por Stefano Maderno (1566-1636).[2][3] 

... Segundo este relato, Cecília seria da "nobre família 

romana dos Metelos, filha de senador romano e cristã 

desde a infância". Ela foi dada em casamento, contra a 
vontade, a um jovem chamado Valeriano. Se bem que 

tivesse alegado os motivos que a levavam a não aceitar 

este contrato, a vontade dos pais se impôs de maneira a 

tornar-lhe inútil qualquer resistência. Assim se marcaria 

o dia do casamento e tudo estava preparado para a 

grande cerimônia. Da alegria geral que estampava nos 

rostos de todos, só Cecília fazia exceção. A túnica 

dourada e alvejante peplo que vestia não deixavam 

adivinhar que por baixo existia o cilício, e no coração lhe 

reinasse a tristeza.  

Estando só com o noivo, disse-lhe Cecília com toda a 

amabilidade e não menos firmeza: “Valeriano, acho-me 
sob a proteção direta de um Anjo que me defende e 

guarda minha virgindade. Não queiras, portanto, fazer 

coisa alguma contra mim, o que provocaria a ira de Deus 

contra ti”. A estas palavras, incompreensíveis para um 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cec%C3%ADlia_de_Roma#cite_note-1
https://pt.wikipedia.org/wiki/176
https://pt.wikipedia.org/wiki/180
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marco_Aur%C3%A9lio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igrejas_de_Roma
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corpo_incorrupto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1599
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cec%C3%ADlia_de_Roma#cite_note-2
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cec%C3%ADlia_de_Roma#cite_note-3
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pagão, Cecília fez seguir a declaração de ser cristã e 

obrigada por um voto que tinha feito a Deus de guardar 

a pureza virginal.  

Disse-lhe mais: que a fidelidade ao voto trazia a bênção, 

a violação, porém, o castigo de Deus. Valeriano, ficou 

"vivamente impressionado" com as declarações da 

noiva, respeitou-lhe a virgindade, converteu-se e 

recebeu o batismo naquela mesma noite. Valeriano 

relatou ao irmão Tibúrcio o que tinha se passado e 

conseguiu que também ele se tornasse cristão.  

Turcius Almachius, prefeito de Roma, "teve 

conhecimento da conversão do dois irmãos. Citou-os 

perante o tribunal e exigiu peremptoriamente que 

abandonassem, sob pena de morte, a religião que 

tinham abraçado. Diante da recusa formal, foram 

condenados à morte e decapitados". Também Cecília, 

"teve de comparecer na presença do juiz. Antes de mais 

nada, foi intimada a revelar onde se achavam escondidos 

os tesouros dos dois sentenciados. Cecília respondeu-lhe 

que os tinha bem guardados, sem deixar perceber ao 

tirano que já tinham achado o destino nas mãos dos 

pobres. Almachius, mais tarde, cientificado deste fato, 
enfureceu-se e ordenou que Cecília fosse levada ao 

templo e obrigada a render homenagens aos deuses. De 

fato foi conduzida ao lugar determinado, mas com tanta 

convicção falou aos soldados da beleza da religião de 

Cristo que estes se declararam a seu favor, e 

prometeram abandonar o culto dos deuses."  

Almachius, "vendo novamente frustrado seu 

estratagema, deu ordem para que Cecília fosse trancada 

na instalação balneária do seu próprio palacete e 

asfixiada pelos vapores d’água. Cecília teria sido então 

protegida milagrosamente, e embora a temperatura 

tivesse sido elevada a ponto de tornar-se intolerável, ela 
nada sofreu". Segundo outros mitos, a Santa "foi metida 

em um banho de água fervente do qual teria saído ilesa".  
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Almachius recorreu então à pena capital." Três golpes 

vibrou o algoz sem conseguir separar a cabeça do tronco. 

Cecília, mortalmente ferida, caiu por terra e ficou três 

dias nesta posição. Aos cristãos que a vinham visitar 

dava bons e caridosos conselhos. Ao Papa entregara 

todos os bens, com o pedido de distribuí-los entre os 

pobres. Outro pedido fora o de transformar a sua casa 

em igreja, o que se fez logo depois de sua morte". Foi 

enterrada na Catacumba de São Calisto.  

... As diversas invasões dos godos e lombardos fizeram 
com que os Papas resolvessem a transladação de muitas 

relíquias de santos para igrejas de Roma. O corpo de 

Santa Cecília ficou muito tempo escondido, sem que lhe 

soubessem o jazigo.  

Uma aparição da Santa ao Papa Pascoal I (817-824) 

trouxe luz sobre este ponto. Achou-se o caixão de 

cipreste que guardava as relíquias. O corpo, foi 

"encontrado intacto e na mesma posição em que tinha 

sido enterrado". O esquife foi "achado em um ataúde de 

mármore e depositado no altar de Santa Cecília". Ao lado 

da Santa acharam seu repouso os corpos de Valeriano, 

Tibúrcio e Máximo.  

 

Em 1599, por ordem do Cardeal Sfondrati, foi aberto o 

túmulo de Santa Cecília e o corpo encontrado ainda na 

mesma posição descrita pelo papa Pascoal. O escultor 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Catacumba_de_S%C3%A3o_Calisto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Godos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lombardos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Papa_Pascoal_I
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Stefano Maderno que assim o viu, reproduziu em 

finíssimo mármore, em tamanho natural, a sua imagem.  

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Cecília_de_Roma 

Acessado por Vivaldo P. S. Filho, em 27/10/2020. 
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FIM DA PRIMEIRA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelo Espírito Elvis Presley                                                      

Com  
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SEGUNDA PARTE 

As Mensagens dos 

 
__________ 

 

      

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha & Chico 

Xavier, surpreende-nos pela riqueza de detalhes fotográficos (desenhados pela 

querida médium mineira, que fora sobrinha do grande Eurípedes Barsanulfo) 

do Espaço Geográfico Espiritual do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde na sua 

generalidade eles residem e trabalham, da referida 

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

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica 

obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André 

Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de 

Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora 

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

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

numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, 

que nasceu e reside atualmente na Cidade de São 

Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os 

Santos), Brasil, já que o projeto das belas 

Revelações Espirituais em torno de algumas de 

suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu 

conhecimento, ou não, por força da natureza 

transcendental do projeto em andamento estar 

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

de setembro do ano de 2012, quando o nosso pupilo 

mediúnico concluiu, a rigor, o seu primeiro livro (e-

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

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos 

Diversos, com a Coordenação Espiritual de Elvis 

Presley & Santa Clara de Assis, já debatido em 

obras anteriores de sua lavra psicográfica, e que foi 

produzido em homenagem ao livro: “VOLTEI”, pelo 

Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB). 

   

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

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

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

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

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

forma extravagante, mas ousada como dançava e se mexia,                                 

adquirida na década de 50.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley  
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Capítulo # 1: Elvis Presley  

Amando o Cristo em                

Serviço Mediúnico  
 

 

 

   Não se preocupem demasiadamente, minhas 

queridas e meus queridos da Vida Material, acerca 

destas dificuldades que, geralmente, todos nós, na 

condição de médiuns mais ou menos ostensivos e/ou 

mais ou menos atuantes, passamos ou ainda viremos 

a passar, porque se puxarmos pela nossa memória, 

vamos verificar quer estas coisas sempre se deram 

desta maneira, não, necessariamente, porque todos 

nós estejamos merecendo passar por uma ou outra 

tribulação, mas porque, na verdade, o Plano Material, 

e suas Dimensões mais próximas, ainda se encontra 

numa condição de Mundo de Provas e Expiações, 

quando não até de tremenda inferioridade moral, a 
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depender do grau de amadurecimento moral dos que 

ai estejam habitando, mesmo que temporariamente, 

e, creiam, que por isso devemos aceitar-lhes estas 

pequenas e/ou grandes mazelas da nossa Vida 

Psicológica como uma grande oportunidade de Deus, 

que é Sempre Bom, para que, com fé, coragem e 

resistência, consigamos vencer as sombras, que 

teimam pairar sobre as cabeças da maioria de nós, 

com aquele amor e todo aquele devotamento que faz 

parte ou já deveria fazer parte da Vida Sentimental 

de qualquer trabalhador da Caridade!... 

 

   Então, se a MEDIUNIDADE é uma das formas 

mais empolgantes, pelo menos empolgante, de se 

fazer o Bem, sim, porque não há quem possa dizer 

em contrário, visto que por meio dela poderemos não 

apenas ver o que os outros não veem, como poder 
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ouvir, sentir e falar, como nos projetar em Mundos 

Invisíveis, certamente que em meio a uma multidão 

de imagens, cores e fluidos de natureza diversas, 

nem sempre tão agradáveis como gostaríamos que 

fossem, mas, se, pelo menos, procurarmos fazer a 

coisa certa, nos esforçando com honestidade para 

seguir as recomendações dos Espíritos Superiores da 

Codificação Espírita, assim como aquelas que vieram 

um pouco mais tarde pelo Chico Xavier, por exemplo, 

Estudando-os & Aprendendo com eles, por exemplo, 

certamente que haveremos de “sofrer” o mínimo 

possível (risos), se bem que, ainda assim, será um 

sofrimento doce e muito agradável, sim, porque, por 

mais que desejemos um paraíso terreno para a nossa 

vida, quando estamos na condição de encarnados, 

não será possível de encontrá-lo senão pela atividade 

constante no bem de todos, indistintamente, 

especialmente pela , que 

se não nos garante uma paz no mundo exterior, pelo 

menos não por enquanto, certamente que nos chama 

o próprio Espírito à uma paz permanente por dentro 

de nós mesmos!... 

   - Sejamos pessoas confiantes. 

   - Abracemos a causa cristã pela mediunidade. 

   Se hoje, temos muito trabalho a realizar, que o 

façamos com amor e lealdade ao Senhor. 

Elvis Presley                                    

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 28 de outubro de 2020) 
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   Nota do médium: Não é de agora, que eu venho 

meditando e observado em relação a grande quantidade 

de pessoas, na condição de espíritas e médiuns, que hoje 

em dia, pelo menos, não querem conversar sobre o 

Espiritismo, sequer sobre Mediunidade, sim, minhas 

irmãs e irmãos leitores de nossa obra mediúnica, este 

querido Amigo Elvis Presley, certamente que vem de 

encontro ao que eu mesmo tenho observado no decorrer 

de minhas humildes tarefas doutrinárias, mesmo que 

hoje fora dos Centros Espíritas, como vocês já devem 

saber, pois, como eu disse, não tem sido poucas as vezes 

que tenho me deparando com irmãs e irmãos de crença 

que, por fora do Centro, por exemplo, não querem falar 

sobre a nossa Doutrina e nem tão pouco sobre a nossa 

Mediunidade, como se, de alguma maneira, tentassem 

esquecer e se afastar do que eles mesmos proclamam 

entre as paredes de suas Searas, esquecidos que estão 

que somos espíritas e médiuns onde quer que nós todos 

estejamos, e por esta razão, segundo eu compreendo, 

devemos testemunhar a nossa fé e a nossa crença em 

qualquer lugar que estejamos!... 
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   Talvez, não seja nem um falta de fé e de crença, mas 

apenas de gosto, sim, porque dá pra se notar que estas 

pessoas sabem muito bem sobre o que estão lidando, 

mas, por qualquer motivo de natureza pessoal, preferem 

se esquecer do grande compromisso DE AMOR que tem 

pela Causa do Consolador Prometido, para tão somente 

se deleitarem com a vida que eles tanto gostam, a vida 

material!... 

   Ele ainda nos lembra:  

   Evidentemente, que, aqui, tanto o nosso Vivaldo 

quanto eu mesmo, não temos a pretensão de sermos os 

juízes, ou quem sabe os carrascos, de quem quer que 

seja, entretanto, por uma condição de irmãos de uma 

mesma fé que somos, não devemos nos esquecer da 

solidariedade que devemos nos dedicar uns aos outros, 

então, por favor, que aceitem a nossa palavra de alerta 

e de incentivo a cada um de vocês, quanto em relação a 

nós mesmos, quando estamos em permanente luta 

íntima para combater as nossas más inclinações, como 

diria o Codificador, como um tributo do nosso coração, 

que vibra de alegria quando vemos qualquer um de meus 

irmãos e irmãs terrenos se afastar das tentações do 

Plano Material, para se entregarem nos braços de uma 

Causa-Cristã que veio ao mundo, pela promessa do 

Senhor, para, acima de tudo, nos tocar o Espírito com o 

Amor que Vem de Deus!... 

   Precisamos de sempre alertar e incentivar os demais 

companheiros de Doutrina, para que a Obra, a partir de 

nós mesmos, avance pelo mundo, conectando a Vida 

Material com a Imortalidade Feliz!! 

    

_____________ 
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   Que Oxalá o abençoe, querido Elvis, pelo amor e pela 

instrução que tem nos ofertado, sempre Em Nome de 

Deus!! 
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Marilyn Monroe (nascida Norma Jeane Mortenson; Los Angeles, 1 de 

junho de 1926 — Brentwood, 4 de agosto de 1962[1]) foi uma atriz, modelo e 
cantora norte-americana. Como estrela de cinema de Hollywood, é um dos 

maiores símbolos sexuais do século XX, imortalizada pelos cabelos loiros e as 
suas formas voluptuosas. 
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Capítulo # 2: Marilyn Monroe 

A beleza Eterna da 

Evolução com Deus – II  
 

 

7 

   Olá pessoal! Vocês não devem ficar tristes e nem 

tão pouco temerosos no que diz respeito a nossa 

Realidade Transcendental, pois, como o nosso 

querido Vivaldo tem procurado destacar em sua 

abençoadas mensagens, sim, porque se de nossa 

parte damos algo da nós mesmos, na condição de 

Espíritos Libertos, mais ou menos avançados em 

conhecimento e em moral, sem dúvida alguma que o 

médium oferta de seu próprio Ser uma boa parcela 

do que vamos produzindo, com tanto amor, Entre 

os Dois Mundos, não existe, para Além da Vida 

Material, uma solução definida de continuidade, ou 

seja, mesmo quando morremos para a existência 

humana, estaremos nos deparando com a vida que 

acabamos de deixar para trás, então, se gostávamos 



                     Livro # 132: “Estudando e Aprendendo – Vol. 4” – Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho 

 144 

Ed. e-book: 
2020 

 

muito de praias, certamente que seremos enviados 

para Mundos que tenham mar, oceanos, rios, lagos, 

enfim, toda a espécie de localidade que venham a 

nos dar alegria e bem estar, se bem que, quando 

gostamos de tudo isto e não soubemos agasalhar ao 

próprio coração alguma centelha de amor em relação 

ao nosso irmão e/ou irmã que, por exemplo, geme 

na desgraça da fome e do abandono, não haveremos 

de encontrar para além do portal sinistro da morte 

senão lama e podridão!... 

   Vocês ficaram abismados com o que eu acabei de 

lhes dizer? 

   Se vocês ficaram (risos), este foi realmente o meu 

desejo, o de lhes ver preocupados com o tipo de vida 

que estão vivendo hoje em dia, para que, mais tarde, 

assim que deixarem a carcaça material para trás, não 

venham a sofrer por não terem tido tempo de pensar 

sobre estes graves assuntos, e nem tão pouco terem 

deixado de se preocupar com o seu futuro, como se 

já estivéssemos todos vivendo um Presente Eterno, 

que, por enquanto, diga-se, não fizemos quase nada 

para lhe merecer!... 

   Não sou do tipo pessimista. 

   Mas, creio que, se não colocarmos um ponto final 

nesta existência pobretona que vamos levando, não 

teremos muito o que pensar, mas sofrer. 

   Estamos Vivos para Evoluir. 

Marilyn                                             
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 28 de outubro de 2020) 
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   Nota do médium: Não posso negar que esta grande 

Estrela da Vida Maior, tão bela e tão agradável se se ver 

e sentir, quando dá a doce graça de sua presença Astral, 

me enche o coração de muita alegria, sobretudo pelo fato 

de me recordar de que, certa vez, há alguns anos atrás, 

logo quando eu comecei a recepcionar as Mensagens dos 

Espíritos da 9ª. Esfera Espiritual da Terra, ela ter me 

dito que “jamais me abandonaria”, e realmente eu tenho 

lhe percebido como uma presença não somente contínua 

ao meu lado, claro que respeitando a sua atual condição 

de reencarnada, como vivamente marcante, como se ela 

sempre fizesse questão de me deixar lembrando do seu 

terno compromisso de amor e carinho à minha pessoa e 

à, evidentemente, que à Causa Espírita que abraçamos, 

embora, como tenho dito em algumas oportunidades, ela 

atualmente seja adepta da Religião Católica, pelo menos 

até onde sei, visto que já fazem alguns anos que não 

mais tenho contato com ela reencarnada!... 
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_____________ 

   Nota: Uma característica muito marcante de sua atual 

condição Espiritual, segundo ela mesma tem interesse 

de me deixar observar, é a de poder tratar comigo, numa 

relação Intermundos, como se nós dois estivéssemos, 

realmente, vivendo numa mesma Equação de Tempo e 

Espaço, ou seja, tanto eu quanto ela mesma nos vemos 

e nos sentimos, a depender das condições que ela impõe 

pela sua Elevação Moral, e condição de Espírito (mais ou 

menos liberto da matéria!), como duas pessoas comuns 

da Terra, ou até do Mais Além, uma coisa pela outra, 

fazendo-me lhe sentir como se eu estivesse contatando 

diretamente com uma mulher, tão humana quanto as 

que vivem no Plano Material!... 

   _____________ 

   Que Jesus lhe abençoe Marilyn, querida. 
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Samuel George "Sammy" Davis, Jr. (Harlem, 8 de dezembro de 1925 — 
Beverly Hills, 16 de maio de 1990), mais conhecido simplesmente como 

Sammy Davis Jr., foi um cantor, dançarino e ator estadunidense... 
Essencialmente dançarino e cantor, Davis passou sua infância no vaudeville e 

se tornou conhecido por suas performances na Broadway e em Las Vegas, 
estrelando programas de televisão, e filmes. Fez parte do grupo de atores 

liderado por Frank Sinatra, conhecido como Rat Pack. 
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Capítulo # 3: Sammy Davis, Jr. 

Espíritos Amigos! 
 

 
 

Sammy com os amigos: Frank Sinatra & Liza Minnelli.  
 

   Nós, que nos encontramos Deste Lado, claro que 

a depender da condição espiritual de cada um, temos 

sempre aquele pendor para tratar das coisas que 

digam mais respeito ao sentimento, não que não nos 

interessemos palas questões de transcendência que 

estão mais relacionadas às diversas Ciências, mas é 

que quando começamos a frequentar estes Novos 

Mundos, cheios de maravilhas e encantos que vão 

tocando cada vez mais a intimidade de nossa Alma 

Eterna, mais vamos notando que as culturas diversas 

da vida, não trazem o mesmo sabor dos atrativos do 

coração, que parece nos atrais cada vez mais para as 
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suas teias de romantismo e de lirismo na mesma 

proporção que vamos transitando aqui e ali com a 

intenção de aprender e compreender melhor sobre o 

que Jesus Cristo já nos disse!... 

   Evidentemente, que não estamos completamente 

alheios ao que precisamos fazer em benefício de uma 

existência mais confortável e menos angustiante 

qualquer local em que nos encontremos, porém, não 

podemos deixar de colocar em destaque a sentença 

de que: “QUEM SABE PODE MUITO, MAS QUEM 

AMA PODE MAIS.” 

   E por esta razão muito simples de se compreender, 

embora muito difícil, difícil mesmo, de se colocar em 

pratica, é que estamos de VOLTA ao plano dos 

mortais, por assim dizer, para tentar colocar um 

pouco mais de confiança no coração de quem nos dá 

a gentileza da sua atenção, uma fé que poderá 

transfigurar o orgulho e o egoísmo que todos nós, 

mais ou menos, trazemos ainda dentro de nosso 

Espírito, para somente dar espaço em nossa vida 

íntima para atitudes que, realmente, nos retirem do 

angustiante atraso moral, para que possamos 

viver tão somente das delícias e dos encantos de uma 

Vida, Verdadeiramente, Espiritual, mesmo que ainda 

estejamos transitando por mundos, aparentemente, 

materiais.  

   A fé e a “caridade” nos salvará! 

Sammy                                            
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 28 de outubro de 2020) 
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   Nota do médium: Esta nova Mensagem do Amigo 

Espiritual Sammy Davis, Jr., volta a me tocar o Ser, 

pois ele nos faz refletir quanto a maneira de como 

devemos encarar a nossa mudança íntima, pois se não 

existe meio de sermos felizes sem a pratica da caridade, 

como o Espiritismo nos esclarece, sem a fé não há como 

nos levantar do abismo do orgulho e do egoísmo que nos 

encontramos atualmente, uns mais e outros menos, para 

realmente construirmos uma vida de paz e alegria para 

todas as criaturas... 

 

   - Sejamos amorosos uns com os outros. 

   Não é assim que diz o ditado Evangélico?! 

   Muita luz para o Sammy. 
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Romy Schneider, nome artístico de Rosemarie Magdalena Albach (Viena, 

23 de setembro de 1938 — Paris, 29 de maio de 1982) foi uma atriz alemã 
naturalizada francesa... No início dos anos 1950, por volta dos quinze anos, ela 
começou sua carreira de atriz no gênero Heimatfilm alemão. De 1955 a 1957, 
interpretou a imperatriz Isabel da Áustria, apelidada de "Sissi", em três filmes - 
Sissi (1955), Sissi: A Imperatriz (1956) e Sissi e Seu Desejo (1957) - que lhe 

valeram sucesso e reconhecimento internacional. 
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Capítulo # 4: Romy Schneider 

Filosofando 

Cientificamente! 
 

 

7 

   Sob a ótica dos seus Guias e Amigos Espirituais, 

o trabalho que foi levado ou vem sendo tratado pelo 

querido médium Vivaldo, já foi realizado, apenas não 

finalizado pelo fato de ele ainda se encontrar ansioso 

por fazer alguma coisa a mais do que já fez, isto, 
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claro, que com a autorização daqueles de nós que lhe 

dedicamos Assistência e Proteção, por isso, quando 

existe alguma possibilidade, temos VOLTADO ao 

Plano Material para lhe dedicar mais alguma coisa 

que possa lhe trazer mais alegria ao seu coração, 

visto que da parte dele existe algum interesse em 

trabalhar um pouco mais conosco, se bem que, da 

parte da gente, que lhe prezamos tanto a companhia, 

amiga e sentimental, sempre haverá uma grande 

disposição para que, unidos pelo mesmo ideal de nos 

amar e de nos instruir, façamos aquele um tanto 

mais que André Luiz, pelo Chico Xavier, já teve a 

oportunidade de nos incentivar, pois não há como 

pararmos indefinidamente de trabalhar se, segundo 

Jesus: O Pai Celestial Continua Trabalhando!... 

(João 5:17). 

_____________ 

   Quem tiver condições de adquirir um exemplar da 

obra: Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, 

que traz a versão bilingue daquele O Evangelho 

Segundo o Espiritismo que Allan Kardec publicou em 

1864, agora numa Edição Histórica, pela Editora da 

FEB, com Tradução de Evandro Noleto Bezerra, com 

1ª. edição de 4/2014, verificará de maneira muito 

tranquila que São Luis, o nosso Vivaldo reencarnado 

agora, no emblemático CAPÍTULO IV (4), NINGUÉM 

PODERÁ VER O REINO DE DEUS SE NÃO NASCER 

DE NOVO, na INSTUÇÕES DOS ESPÍRITOS, foi 

mencionado pelo Mestre, no Item 39, à página de # 

44, embora o Item comece na página anterior, na 

de # 43... 
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   De imediato, podemos deduzir os dois elementos, 

que dizem respeito ao # das respectivas páginas, 

da seguinte maneira: 

- 4 + 3 (inicial) = 7: O exato mês (7) de julho do 

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

   Enquanto, que a página (44) onde se encontra 

mencionado pela primeira vez São Luis, pelo # 39, 

nos oferece o seguinte Esquema: 

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

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

- 4 + 4 = 8: O exato mês (8) de agosto da morte 

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

_____________ 
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_____________ 

   Vejamos aqui, da seguinte maneira, levando em 

consideração que as duas palavras-chaves são: 

SAINT LOUIS, que aparecem tanto no item # 39 

quanto no de # 40, tanto na página de # 44, como 

na de # 45, da versão original de 1864: 

   Tomemos os respectivos # das duas (44 & 45) 

páginas, onde SAINT LOUIS é mencionado: 

- 8 (4 + 4) + 9 (4 + 5) = 17. 

   Que pode ser deduzido assim: 

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

P. S. Filho (São Luis IX). 

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

S. Filho (São Luis IX). 

_____________ 

   Agora, vejamos os respectivos # dos itens (39 & 

40), onde SAINT LOUIS é mencionado: 

- 39 + 40 (os itens) ... + 44 + 45 (os # das páginas 

sob investigação!) + 4 (o # do Capítulo IV, NINGUÉM 

PODERÁ VER O REINO DE DEUS SE NÃO NASCER DE 

NOVO) = 172. 

   Temos de volta o seguinte Esquema: 

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

P. S. Filho (São Luis IX). 

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

S. Filho (São Luis IX). 
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_____________ 

  

   Entretanto, ficou sobrando o elemento de # 2, algo 

meio que isolado dentro do Esquema, mas somente 

aparentemente isolado, pois se formos nos deslocar 

para o Item de # 2, desta mesma 1ª. edição 

francesa, por Allan Kardec, teremos a Palavra-

chave: SINAI, pelos sagrados motivos que tem nos 

trazido até o Plano Material com a intenção de 

fortalecer a ideia-base de sempre, a da atual VOLTA 

de São Luis IX: 

- Numa contagem de ida, levando em consideração 

o primeiro parágrafo, item 2, sem que isto queira 

dizer que os demais não sejam investigados: 19. 

- Numa contagem de volta, levando apenas em 

consideração o primeiro parágrafo, item 2, sem que 

isto queira dizer que os demais parágrafos não 

devam ser investigados: 27. 
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   Quando: 19 + 27 = 46...  

   Seria aí uma Sinalização exclusiva para os DEZ 

(dos # 4 + 6 = 10.) MANDAMENTOS ...?!..., como 

estamos tratando agora no CHAPITRE I, ou, também, 

estaria aqui querendo nos conectar de VOLTA com o 

comecinho deste Estudo, quando tivemos apenas o 

elemento de # 7, representando: O exato dia (10) 

e mês (7) de julho do nascimento de Vivaldo P. S. 

Filho (São Luis IX).  

   Se bem, que uma vez a gente fazendo a arrumação 

correta, ele, o # 46, poderá se transfigurar no # 64, 

ou seja: O exato ano de (19) 64, do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX).  

_____________ 
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_____________ 

Vejamos que coisa mais curiosa, a partir destes     

dois elementos que acabamos de encontrar,                          

tanto de ida quanto de volta! 

 

- Numa contagem de ida, levando em consideração 

o primeiro parágrafo, do item 2, sem que isto queira 

dizer que os demais não sejam investigados: 19. 

- Numa contagem de volta, levando apenas em 

consideração o primeiro parágrafo, do item 2, sem 

que isto queira dizer que os demais parágrafos não 

devam ser investigados: 27. 

   Da seguinte maneira: 

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

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

- 7 (do # 27, volta): O exato mês (7) de julho do 

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

- 2: O exato item # 2, como ficou, aparentemente, 

sobrando no Esquema anterior (172)!! 
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_____________ 

   Mas, se formos tomar como apoio a mais uma 

investigação os elementos que acabamos de ver 

surgir: 

- 39 + 40 + 44 + 45 (os itens e as páginas, Capítulo 

IV) + 2 + 1 (o item e a página, Capítulo I) = 171. 

   Parece que está VOLTANDO a nos Sinalizar que 

tanto para a frente quanto para trás, estaremos nos 

deparando com a atual VOLTA de São Luis IX, da 

mesma maneira como vemos os dois (2) Capítulos: 

IV..I..., tanto para frente quanto para trás, teremos 

as iniciais de VIVALDO!! 

- 10 (do # 171): O exato dia (10) do nascimento 

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

- 7 (do # 171): O exato mês (7) do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

_____________ 

   Mas, se vocês me permitem, para realmente 

fecharmos este empolgante Estudo, vejamos o que 

temos a parir do seguinte quadro-chave: 

- 171 + 4 (Capítulo) + 1 (Capítulo) = 176. 

   Quando: 1 + 7 + 6 = 14. 

Temos agora, finalizando este precioso 

Esquema de Sinais, Códigos & Enigmas 

Secretos de Deus pelo Espiritismo, os 

mesmos Capítulos que foram Estudados:                 

os de # I (1) & IV (4). 
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___________ 

E DANDO PROSSEGUIMENTO! – I  

 

   Olha, pessoal! Não temos como duvidar destas 

coisas da  , especialmente quando 

vemos tais fatos: Numéricos, Literários & Editoriais 

se descerrando para nós em forma de DADOS 

absolutamente precisos, tudo novamente se 

encadeando de maneira repetitiva & universal, 

aliás, como todo o acervo de informações-chaves 

que os Benfeitores Espirituais de nosso Vivaldo vendo 

oferecendo ao leitor de nossa Obra, por isso, dentro 

deste maravilhoso concerto de Revelações Sublimes 

para o Espiritismo, que atestam algumas das Vidas 

Sucessivas do Rei Santo de França, precisamos 

colocar em evidencia o exato ano de 1864, o da 1ª. 

edição de O Evangelho Segundo o Espiritismo, 

de Allan Kardec, que, naturalmente, vem de encontro 

ao que acabamos de ver logo acima, da seguinte 

maneira: 
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- 1 & 4: Os mesmos elementos-chaves que foram 

Descobertos, em ligação com a Nova Missão de São 

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho), pela 1ª. edição de O 

Evangelho Segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, 

e que acabaram de serem Estudados, Capítulos # I 

& IV. 

   Enquanto, temos os # 8 + 9 (o # encontrado pela 

conversão do emblemático # 6, pelos motivos que 

já conhecemos de Livros anteriores!) = 17. 

   Número-básico este, que poderemos deduzir da 

seguinte maneira: 

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

P. S. Filho (São Luis IX). 

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

S. Filho (São Luis IX). 

_________________ 

 

Josué, uma das vidas passadas de 

São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho).  

“Josué, também chamado Oseias 

(Números 13:8 - Números 14:6) (ou 

Joshua, do hebraico יהושוע בן נון, 

Yehoshua ou Yeshua, significa "Javé 

Salva" ou "Javé é Salvação", Iesous na 

transliteração para o grego, e na forma 

latina, Jesus), Josué era chamado 

originalmente de Oseias, entretanto, seu 

nome fora mudado por Moisés, em 

Cades.” 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Josué  

_________________ 

As Vidas Sucessivas de São Luis IX e a sua Missão Milenar                        

à luz do: “O Evangelho Segundo o Espiritismo”. 

https://pt.wikisource.org/wiki/Tradu%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_da_B%C3%ADblia/N%C3%BAmeros/XIII#13:8
https://pt.wikisource.org/wiki/Tradu%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_da_B%C3%ADblia/N%C3%BAmeros/XIV#14:6
https://pt.wikipedia.org/wiki/Yehoshua
https://pt.wikipedia.org/wiki/Yeshua
https://pt.wikipedia.org/wiki/YHWH
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jav%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Josué
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“São Luis, hoje na roupagem fisiológica de Vivaldo, vem 
tratando da , cremos, com o mesmo zelo                

e ‘jovialidade’ como Allan Kardec tratou                                         
da .”                                                  

 

– Timóteo (Espírito)                                                   

Vivaldo P. S. Filho (médium)                            
(Salvador/BA, 24 de julho de 2020)                           
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___________ 

E DANDO PROSSEGUIMENTO! – II  

   Como vimos até aqui, mesmo a gente tomando um 

outro curso, um pouco diferente do que aquele que 

os demais Espíritos Amigos vem tomando, a coisa 

toda parece nos redirecionar para o mesmo quadro 

de sempre, obedecendo uma narrativa que segue por 

uma direção pré-estabelecida, a da Decodificação 

que diz respeito atual a VOLTA de São Luis IX, e 

por fim, para que o Esquema se mantenha firme em 

seu trajeto, vamos ver o que haveria de acontecer se 

desta vez tomássemos a palavra-chave: LOUIS, 

que aparece como assinatura do Autor do item (39), 

o primeiro deles (39, à página # 44): 

- Palavra: (SAINT) LOUIS, ida, apena levando em 

consideração as palavras deste parágrafo/segmento 

onde aparece esta específica palavra-chave, à pág. 

44: 271. – Prestemos bastante atenção nesta específica 

curiosidade, quando este # (271) segue o mesmo ritmo do 

# encontrado anteriormente (172), aquele que nos remeteu 

para o Item de # 2, do Capítulo I!!... 

- Palavra: (SAINT) LOUIS, volta, apena levando 

em consideração as palavras deste parágrafo onde 

aparece esta específica palavra-chave, à pág. 44: 

3. 

   Façamos o seguinte: 

- 271 (ida) + 3 (volta) 39 (o # do Item) + 44 (o # 

da página em Investigação!) + 4 (o # do Capítulo 

IV!) = 361. 
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   Número-chave este, que poderemos deduzir da 

seguinte maneira: 

- 10 (do # 361): O exato dia (10) do nascimento 

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

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

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

   Se bem, que uma vez a gente fazendo a arrumação 

correta, ele, o # 361, poderá se transfigurar no 

exato # 1 9 (do 3 + 6) 6 4 (do 3 + 1), ou seja: O 

exato ano de 1964, do nascimento de Vivaldo P. 

S. Filho (São Luis IX).  

_____________ 

 

São Luis IX & Vivaldo P. S. Filho,                                  

duas Almas, mas um só Espírito!! 
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___________ 

E DANDO PROSSEGUIMENTO! – III  

   Como vimos até mais atrás, mesmo a gente 

tomando um caminho diferente, o aparece o mesmo 

resultado..., quando agora nos aproveitaremos da 

mesma palavra-chave: LOUIS, que aparece como 

assinatura do Autor, somente que a do item (40), o 

segundo deles (40, à página # 44), visto que São 

Luis assina duas mensagens: 

- Palavra: (SAINT) LOUIS, ida, apena levando em 

consideração as palavras deste parágrafo/segmento, 

que na verdade trata-se da resposta completa dada 

por São Luis à Kardec, onde aparece esta específica 

palavra-chave, à pág. 45: 96.  

- Palavra: (SAINT) LOUIS, de volta, apena levando 

em consideração as palavras deste parágrafo, que na 

verdade trata-se da resposta completa dada por São 

Luis à Kardec, onde aparece esta específica palavra-

chave, à pág. 45: 3.  

   Num primeiro momento, vejamos assim: 

- 96 (ida) + 3 (volta) + 40 (o # do Item) + 45 (o 

# da página em Investigação!) + 4 (o # do 

Capítulo IV!) = 188. (1 + 8 + 8 = 17!)  

   Que poderemos deduzir da seguinte maneira: 

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

P. S. Filho (São Luis IX). 

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

S. Filho (São Luis IX). 
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_______________________ 

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

septenária é por causa da perfeição que se celebra nos 

dons do Espírito Santo. Descansará - diz o santo 

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

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

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

que está toda a multidão dos bem-aventurados.” 

     

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

Antonio Fazendo, Lisboa, Verbo,1974).                                                       

_______________________ 
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___________ 

E DANDO PROSSEGUIMENTO! – IV  

   Se vocês estão bem lembrados, a nova missão do 

Espírito São Luis IX, na personalidade de Vivaldo P. 

S. Filho, está essencialmente atrelada à uma Equipe 

de Espíritos Amigos da 9ª. Esfera Espiritual da 

Terra, e por isto que, quando é o caso, os Sinais & 

Códigos Secretos de Deus que dizem respeito a ele 

mesmo, vão se conectando com esta graciosa 

missão, a de trazer para o Plano Material as Cartas 

Espirituais dos Mensageiros que, na Terra, foram 

grandes Astros e Estrelas da Cultura e das Artes no 

mundo, por exemplo, já que outras Entidades que 

estão associadas às diversas Ciências também tem 

contribuído com a sua tarefa, todos procurando servir 

a Jesus Cristo segundo as suas condições morais, e 

intelectuais:  

- Palavra: (SAINT) LOUIS, ida, apena levando em 

consideração as palavras deste parágrafo/segmento, 

que na verdade trata-se da resposta completa dada 

por São Luis à Kardec, onde aparece esta específica 

palavra-chave, à pág. 45: 96.  

- Palavra: (SAINT) LOUIS, de volta, apena levando 

em consideração as palavras deste parágrafo, que na 

verdade trata-se da resposta completa dada por São 

Luis à Kardec, onde aparece esta específica palavra-

chave, à pág. 45: 3.  

- 6. 

- 9.  

- 12 (3 + 9) 
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OS EMBLEMÁTICOS # 6, 9 & 12: 
 

   Os exatos meses seis (6) de junho e nove (9) de 

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

Filho 'iniciou' & 'completou' a primeira parte 

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

psicográfica, propriamente dita: “MENSAGENS DE 

ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, com a 

Coordenação de Elvis Presley & Santa Clara de 

Assis, em homenagem ao Livro: “VOLTEI”, pelo 

Espírito Irmão Jacob (de Chico Xavier/FEB), quando 

o # 9 representa a 9ª. Esfera Espiritual da Terra 

(Arte em geral ou Cultural e Ciência), de onde tem 

partido a maior parte das Entidades da Luz que tem 

me auxiliado na produção dos livros psicográficos, 

sem desconsiderar que estes enigmáticos # 6 & 9, 

quando invertidos, aparecem como os # 9 & 6. 

   Quando também precisamos nos lembrar do título 

de família de São Luis IX (9), seguramente uma das 

minhas reencarnações passadas. – Enquanto o # 6 

representa o mês (6) de junho do nascimento de 

São João Batista, que tomamos conhecimento que 

apareceu, à época da Codificação Espírita, como o 

Espírito da Verdade! 
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_______________ 
    

   Tudo vindo de encontro, ou surgindo do Mais Alto 

sobre as mentes humanas por meio de um quadro 

evidente de Vidas Sucessivas, mesmo que por meio 

de uma situação muito particular, fortalecendo a 

grande ideia da Reencarnação. 
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________________ 

Vejamos a questão # 9, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

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

inteligência suprema e superior a todas as coisas?  

   “Tendes um provérbio que diz: ‘Pela obra se 

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

procurai o autor. O orgulho é que gera a 

incredulidade. O homem orgulhoso nada admite 

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

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

pode abater!” 

            O poder de uma inteligência se julga pelas 

suas obras. Não podendo nenhum ser humano criar 

o que a Natureza produz, a causa primária é, 

conseguintemente, uma inteligência superior à 

Humanidade. 

            Quaisquer que sejam os prodígios que a 

inteligência humana tenha operado, ela própria tem 

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

maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência 

superior é que é a causa primária de todas as coisas, 

seja qual for esse nome que lhe dêem. (Nota de Allan 

Kardec. Os destaques são nossos). 

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

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

5/2013, Editora da FEB). 

________________ 
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Vejamos a questão # 6, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

    O sentimento íntimo que temos da existência de 

Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de 

idéias adquiridas? 

   “Se assim fosse, por que existiria nos vossos 

selvagens esse sentimento?” 

         Se o sentimento da existência de um ser 

supremo fosse tão somente produto de um ensino, 

não seria universal e não existiria senão nos que 

houvessem podido receber esse ensino, conforme se 

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

Kardec). (Os grifos são nossos). 

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

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

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

100 mil exemplares – 5/2013, tradução                                       

de Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                                                          

________________ 
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Vejamos a questão # 12, de  

“O livro dos espíritos” 

    É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? 

{LE-17.} 

   “Não, Deus o proíbe.” 

 

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

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

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

Edição da Editora FEB.                                                    

________________  

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

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

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

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

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

que nos sugere a Nova Revelação da Decodificação do 

Espiritismo. 

Podemos, tranquilamente, deduzir que outros elementos-chaves 

haverão de serem encontrados caso decidamos por realizar uma 

investigação mais profunda a partir deste novo quadro que evoca a 

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

harmonia com a Obra de Allan Kardec!!                                         

________________ 
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   Fechando assim o ciclo de elementos-chaves que 

dizem respeito a ideia-base de sempre, para esta 

específica Decodificação!!..., até porque somente 

demostramos de maneira singela de como os Códigos 

de Deus para As Vidas Sucessivas de São Luis IX 

estão ou foram hermeticamente ajustados dentro da 

Obra de Allan Kardec, com o intuído de que, mais 

tarde, ele mesmo, o São Luis reencarnado, viesse a 

fazer a Decodificação Espírita!! 

 

   E desta maneira, vamos encerrado a nossa muito 

pequenina participação, numa Obra dos Espíritos 

Amigos, que, verdadeiramente, vem da Parte de 

Deus!! 

Romy Schneider                                           
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 28-29 de outubro de 2020) 
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   Nota do médium: Esta bela Entidade da Luz, que já 

vem psicografando por nosso intermédio desde o Livro 

# 2: “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO – VOL. 1”, traz 

dos Céus para cada um de nós um precioso presente, 

não por causa de minha apagada figura, mas pelo fato 

de ela, com a sua lucida capacidade de pensar e refletir, 

nos oferecer os elementos que ligam a nossa particular 

Missão não somente com a Obra de Allan Kardec, diga-

se de passagem: o mais importante Livro da Codificação 

Espírita, mas com a própria Lei de Deus, em seus: DEZ 

(10) MANDAMENTOS, e, claro, que me deixando não 

somente muito feliz, mas, particularmente, convencido 

de que pelo Santo Espiritismo haveremos de tratar das 

Sagradas Leis do Mundo Espiritual Superior segundo o 

princípio da Evolução de todos os Seres e de todas as 

coisas, cabendo a cada uma nova geração humana e/ou 

Espiritual fazer a sua releitura sobre como devemos ou 

não proceder uns diante dos outros, sempre levando em 

conta a razão e o bom senso que o Mestre de Lyon tão 

sabiamente nos legou, sem que desconsideremos que a 

única coisa realmente imutável diante dos Universos, é 

o Amor que devemos ter para com Deus, e depois para 

com o nosso próximo!... 
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_____________ 

   Um detalhe de sua nova manifestação, que ocorreu 

aqui em nosso Lar, foi a sua capacidade de mentalizar e 

de projetar sobre a minha visão mediúnica as imagens 

astrais que eu haveria de recepcionar, para, a partir daí, 

passar para o meu notebook, quando, na verdade, ela 

praticamente fez de tudo, não somente escreveu o seu 

texto, que, segundo eu pude observar, já estava 

previamente pronto, um pouto diferente de como vem 

ocorrendo com outros Benfeitores da Vida Maior quando 

psicografam por minhas faculdades, quando, de certa 

maneira, acham melhor irem criando os seus textos e as 

suas imagens pelo andamento do trabalho iniciado e em 

curso, quanto, ela mesma, preparou o visual artístico 

que haveria de compor este seu Capítulo # 4. 

   Nota: Vale também destacar aqui, a capacidade que 

ela possui de dar passes, aliviando as dores físicas, e 

reconfortando as células físicas pelos atritos naturais de 

uma existência material, por exemplo, enquanto que 

pela sua capacidade mental ela consegue separar as 

células uma das outras, numa ação microscópica, como 

eu acabei de dizer: nos aliviando os atritos indesejáveis 

que geralmente nos acometem na vida terrena. 

   Que Jesus a abençoe, querida e muito graciosa Amiga 

Espiritual Romy Schneider.    
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Elvis Aaron Presley (Tupelo, 8 de janeiro de 1935 — Memphis, 16 de 

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

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

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

adquirida na década de 50.  

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

 

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

Reforçando a Presença 

do Cristo em Nós! 
 

 
 

   Como se tem dito pelos Benfeitores Espirituais, 

não devemos nos deixar envolver pelas malhas da 

descrença, já que toda dificuldade haverá de passar, 

por mais dura que ela possa parecer, a nos arrancar 

dos encantados e doces sonhos da esperança na vida 

para a tragédia da descrença e do pessimismo, afinal 

de contas, minha irmã e meu irmão de caminhada 

planetária, não foi o Cristo que nos alertou quanto a 

necessidade da fé em Deus e em nós mesmos para 
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que viéssemos a vencer toda forma de enfermidade 

e de doenças?!... 

   E quem disse que o pessimismo não seja uma 

doença, uma terrível enfermidade que se abate sobre 

o nosso Espírito, como uma sombra a tentar banir de 

dentro de nós mesmos toda e qualquer vontade que 

ainda nos resta diante das agonias da vida?!...  

 

   E, se esta enfermidade tem a capacidade de nos 

vencer em determinado momento, pelo quase total 

esgotamento das nossas forças físicas e psicológicas, 

não podemos nos esquecer que ela tem cura, afinal, 

toda doença tem sim cura, e pode ser devidamente 

tratada pelo movimento de nossos pensamentos, 
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que, um vez se dispondo a fazer o caminho de volta, 

das trevas para a luz, pedindo a Deus para não nos 

deixar desamparados, haverá de nos proporcionar a 

resistência necessária para que, o quanto antes, 

saiamos da agonia da desilusão ou da indiferença, da 

duvida ou da apatia, para que comecemos a 

caminhar mais dispostos e mais certos de que não 

haverá impedimento algum para os nossos sonhos e 

necessidades enquanto brilhar no coração de cada 

um de nós o Sol Sublime de Jesus, que se nos disse 

que haveria “prantos e ranger de dentes” (Lucas 

13:28), também nos deu inúmeros exemplos de 

como superar todos os problemas, mesmo que 

diante de cada um de nós estivesse contra nós o 

mundo inteiro (João 14:27). 

   Minhas crianças! É claro, que uma vez dizendo isto, 

como forma de nos fazer recordar das palavras que 

o Evangelho nos dá como superação de todos os 

nossos problemas íntimos e exteriores, não estamos 

querendo dizer, que, em determinado momento da 

provação, mais ou menos dura, não venhamos a 

solicitar a ajuda e o socorro das demais pessoas ou 

de determinados especialistas da área da saúde física 

e mental, mas tão somente alertar-lhes, quanto a nós 

mesmos, que já vivemos em Outros Planos da Vida 

Imortal, que sem O Cristo Conosco, toda superação 

será frágil, e todo sucesso será enganador!... 

   Muita paz e alegria a todos. 

Elvis Presley                                   
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 29 de outubro de 2020) 



                     Livro # 132: “Estudando e Aprendendo – Vol. 4” – Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho 

 180 

Ed. e-book: 
2020 

 

   Nota do médium: Não me canso de dizer que Elvis 

tem sido um grande e generoso Amigo Espiritual em 

minha vida, ainda fico mais feliz por saber que ele vem 

evoluindo a cada novo momento, sendo ele o Diretor da 

Equipe de Entidades da 9ª. Esfera que vem me dando 

a oportunidade de psicografar os Espíritos Superiores 

desta Dimensão Superior da Terra, deixando-me muito 

feliz por tantas oportunidade de aprender com eles, e 

passar para as demais pessoas como vale a pena a gente 

testemunhar a mediunidade por nós mesmos, sim, 

porque para mim, hoje em dia, a mediunidade é como 

se fosse o meu próprio coração, que me dar prazer de 

exercer quanto de divulgar, embora, algumas vezes, eu 

me sinta um pouco cansado pelo trabalho constante, 

mas, isto, amada leitora e leitor, é somente um pequeno 

apêndice de todo o corpo maravilhoso da Obra de Deus 

que todos, em algum momento, haveremos de servir, 

mais ou menos aguentando as dificuldades do caminho, 

mas, indiscutivelmente, felizes por já estarmos lidando 

com as !... 
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   Que ele seja sempre abençoado por Deus em sua 

missão de nos alegrar, e de nos ensinar a amar. 

   Assim seja. 
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FIM DA SEGUNDA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelo Espírito Elvis Presley                                                      

Com  
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TERCEIRA PARTE 

Elvis Nos Fala sobre              

Os Códigos de Deus no 

__________ 
 

    

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha & Chico Xavier, 

surpreende-nos pela riqueza de detalhes fotográficos (desenhados pela querida 

médium mineira, que fora sobrinha do grande Eurípedes Barsanulfo) do Espaço 

Geográfico Espiritual do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde na sua 

generalidade eles residem e trabalham, da referida 

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

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica 

obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André 

Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de 

Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora 

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

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

numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, 

que nasceu e reside atualmente na Cidade de São 

Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os 

Santos), Brasil, já que o projeto das belas 

Revelações Espirituais em torno de algumas de 

suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu 

conhecimento, ou não, por força da natureza 

transcendental do projeto em andamento estar 

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

de setembro do ano de 2012, quando o nosso pupilo 

mediúnico concluiu, a rigor, o seu primeiro livro (e-

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

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos 

Diversos, com a Coordenação Espiritual de Elvis 

Presley & Santa Clara de Assis, já debatido em 

obras anteriores de sua lavra psicográfica, e que foi 

produzido em homenagem ao livro: “VOLTEI”, pelo 

Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB). 

   

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

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

pelo Espírito Santa Brígida da Suécia. 
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Desde muito criança, por volta dos dez (10) nesta atual 

encarnação, tive contato com a música e a arte de Elvis 

Presley, algo que me levou a organizar um Fã Clube em 

Salvador/BA, que apesar de não ter sido uma entidade 

formalizada, foi reconhecido, na minha pessoa, pela Câmara de 

Vereadores de nossa cidade, como uma obra de valor Cultural.   

– Vivaldo P. S. Filho. 

 

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


                     Livro # 132: “Estudando e Aprendendo – Vol. 4” – Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho 

 186 

Ed. e-book: 
2020 

 

___Capítulo # 6___ 

     

Pela Mediunidade de Carlos A. Baccelli, 

Elvis Presley Revela a (Matemática)                  

VOLTA de São Luis IX. 

_____________ 

   Olá, é sempre com uma enorme alegria que 

voltamos ao trabalho de Decodificação, pelo fato de 

estarmos lidando com o serviço que traz O Selo da 

Divindade, porque se por um lado nós estamos 
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lidando com números & pequenos cálculos, por outro 

não há como desconsiderar que vamos tratando de 

elementos Literários que, essencialmente, tem haver 

com a Vida e a Obra de Nosso Senhor, já que não 

podemos nos esquecer de que tudo o que temos 

feito, sem dúvida, representa o coração amoroso do 

Cristo, se manifestando não apenas pelos elementos-

chaves de sempre: 4, 7, 8, 9, 10 & 17, que dizem 

respeito as Vidas Sucessivas de São Luis IX como 

Vivaldo P. S. Filho, por exemplo, mas por meio da 

divina Obra Evangélica, que pelo Espiritismo nos dá 

uma claridade maior acerca do que fez Jesus, do que 

exemplificou Jesus, e naturalmente de como Ele 

amou a Deus e a todos nós, visto que Ele tinha o 

controle total de todas as ocorrências do mundo, no 

seu passado, presente e futuro, sim, porque se Ele e 

O Pai Celestial São Um Só, não há como duvidar de 

sua poderosa capacidade clarividente, embora aqui e 

ali Ele deixasse para O Todo-Bondade a prerrogativa 

de saber de tudo!!    
    

   Como se sabe, temos procurado fazer o melhor ao 

nosso alcance, procurando respeitar as limitações 

físicas e mentais do nosso querido médium, que, por 

sua vez, vai trabalhando mais e descansando menos 

diante do compromisso gigantesco que temos na 

Decodificação dos Sinais & Códigos Secretos de 

Deus pelo Espiritismo, à luz de Allan Kardec & 

Chico Xavier, que embora seja muito prazeroso, 

pelo fato de estarmos tratando de uma coisa divina, 

em todas as suas nuanças e seus aspectos, não há 

como nos desligar por completo das limitações que 

todos nós ainda carregamos por sermos Espíritos em 

processo de aprendizado maior, embora uns e outros 

gozando da felicidade profunda de já estar vivendo 

num Mundo Superior, e aí é que entra as dificuldades 
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que encontramos nos nossos aparelhos mediúnicos, 

pois se existe calor moral que lhes inclinam para o 

trabalho, também existe um corpo material que, via 

de regra, não suporta muito atrito, mas, enfim, seja 

como for, aqui vamos oferecendo ao leitor de nossa 

obra algo do que Allan Kardec já pressagiava ao nos 

traçar alguns breves apontamentos sobre da ‘Ciência 

da Concordância dos Números’, produzindo por ele 

mesmo as condições favoráveis para que, um pouco 

mais tarde, no momento oportuno, o seu Presidente 

Espiritual na “Sociedade Espírita de Paris” viesse 

a Decodificar o Espiritismo, abençoando o seu 

trabalho anterior, e contribuindo ele mesmo com o 

futuro da Doutrina, já que, pela autenticidade dos 

fatos que Luis IX viria a ofertar para o mundo, a 

Reencarnação passaria a não ser encarada apenas 

como uma possibilidade, mas como uma realidade 

fundamentada em DADOS precisos e que não teriam 

como serem questionados, tamanha a sua repetição 

e a sua universalidade dentro da própria Obra de 

Allan Kardec, por exemplo!... 
 

             

   Estamos todos lidando com algumas das Grandes 

Verdades de Deus!! 

 

FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO. 
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   Seguindo os Estudos de W. Krell, assim como ela 

realizou no Livro # 129, quando ela pôde oferecer 

ao leitor mais alguns elementos-chaves na Obra: 

“NOS CÉUS DA GÁLIA”, em sua 1ª. edição, 

pela Editora LEEPP, de janeiro de 2013, que, pela 

mediunidade do competente e dedicado Carlos A. 

Baccelli, nos oferece um conjunto belíssimo de 

Elementos: Numéricos, Literários & Editoriais 

que tem como objetivo atestar algumas das 

, pois bem, vamos 

tratar de algo que continuará nos 

ajudando a abarcar um pouco melhor a missão do 

médium Vivaldo P. S. Filho, visto que tudo o que 

nós temos afirmado até a presente data vem se 

comprovando por meio de resultados inteligentes & 

universais, embora caiba ao prezado leitor fazer o 

seu próprio juízo de valor sobre o que temos tido a 

grande alegria de apresentar desde o nosso Livro 

Original: “São Luis IX (EM 3 VOLUMES)... 
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______________ 

Estudos Iniciais sobre os Códigos de Deus na                     

grande Obra de Carlos A. Baccelli:                                                 

“NOS CÉUS DA GÁLIA” 

 

Pelos Espíritos Neio Lúcio & Elvis Presley 

Livro # 55 – (137 pág.) 

______________ 
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   “Uma das coisas que os meus irmãos não deve se 

esquecer sobre a Decodificação Espírita, são os # 

chaves, ou fundamentais: 4, 7, 8, 9, 10 & 17, 

que dizem respeito a vida e a morte de São Luis IX 

quanto a vida atual de Vivaldo, a sua reencarnação 

presente, já que são estes os elementos-chaves 

que haverão de nos assegurar uma consequente & 

universal orquestração do Mundo Espiritual Superior 

a favor da ideia-base de sempre..., que confirma a 

Lei da Reencarnação, mesmo que por meio de um 

prisma todo particular!!” (W. Krell, Livro # 129). 

 

Já a VOLTA de Allan Kardec se deu por Chico Xavier: 

Duas Almas, mas um só Espírito. 

OS CÓDIGOS SECRETOS DE DEUS PELA 
OBRA DE CARLOS A. BACCELLI!!!  



                     Livro # 132: “Estudando e Aprendendo – Vol. 4” – Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho 

 192 

Ed. e-book: 
2020 

 

 

 

 

NOS CÉUS DA GÁLIA, de Irmão José, pelo médium                        

Carlos A.Baccelli, 1ª. edição, Editora LEEPP,                              

janeiro de 2013.  



                     Livro # 132: “Estudando e Aprendendo – Vol. 4” – Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho 

 193 

Ed. e-book: 
2020 

 

   A Obra de Carlos A. Baccelli traz os 

Sinais & Códigos da atual                       

VOLTA de São Luis IX!!! – Parte I 

   

   O ponto de referência primordial para o Estudo de 

Decodificação para esta especifica obra do Carlos 

A. Baccelli, continuará sendo o Capítulo # 10, NOS 

CÉUS DA GÁLIA, à página # 125, que tem como 

principal elemento-chave de Investigação a 1ª. 

menção à São Luis IX, com a palavra-chave: Luís 

IX, identificando-o dentro da narrativa que foi 

preparada pelo Sábio e Bondoso Instrutor: Irmão 

José, que, por sua vez, se trata de uma conexão 

numérica com: O exato dia (10) do nascimento de 
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Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX), Capítulo este que 

tem começo na página de # 119, tudo vindo a 

desaguar na atual VOLTA de São Luis IX como 

Vivaldo, entretanto, aqui, neste Livro # 132, dando 

sequencia ao que W. Krell & Yvonne A. Pereira 

fizeream nos seus Livros de luz (129 & 131), assim 

como eu já fiz no Livro # 130, vamos nos deter na 

página de # 125, visto que nesta específica página 

(de # 125) vamos ver o Irmão José fazendo a sua 

primeira menção direta a Luis IX (a palavra: Luís 

IX), quando verificaremos uma conexão entre um e 

os demais Estudos, entre o que foi feito lá trás no 

Livro # 55 e os Livros que se seguiram a este e 

que, como temos visto, estão dando novos elementos 

que nos asseguram os fatos da Matemática Divina, 

que seguramente evidencia e vem nos comprovar a 

:  
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- Palavra: Luís IX, levando em cosideração o texto 

corrido, de ida, toda a página onde ela aparece, pág. 

125: 45. 

- Palavra: Luís IX, levando em cosideração o texto 

corrido, de volta, toda a página onde ela aparece, 

pág. 125: 199. 

 

São Luis IX, prisioneiro. 
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   Mas, além dos dois elementos que acabamos de 

encontrar de ida (45) & volta (199), teremos que 

contar com dois outros elementos, já que nesta 

mesma página # 125, existe uma outra menção ao 

Santo Rei de França, desde àquela época onde se 

encontravam pela narrativa de Irmão José: 

- Palavra: Luís, levando em cosideração o texto 

corrido, de ida, toda a página onde ela aparece, pág. 

125: 220. 

- Palavra: Luís, levando em cosideração o texto 

corrido, de volta, toda a página onde ela aparece, 

pág. 125: 24. 

   Então, vejamos agora como as coisas se dão a 

partir de uma contagem geral: 

- 44 (ida) + 199 (volta) + 220 (ida) + 24 (volta) = 

487. 

   Num primeiro momento, podemos deduzir: 

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

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

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

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

_____________ 

   Nós temos, aparentemente, isolado o # 7, que 

nos remete para: O exato mês (7) do nascimento 

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

temos o # 10, do Capítulo, NOS CÉUS DA GÁLIA, 

que nos dá: O exato dia (10) do nascimento de São 

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 
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_______________________ 

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

septenária é por causa da perfeição que se celebra nos 

dons do Espírito Santo. Descansará - diz o santo 

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

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

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

que está toda a multidão dos bem-aventurados.” 

     

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

Antonio Fazendo, Lisboa, Verbo,1974).                                                       

_______________________ 



                     Livro # 132: “Estudando e Aprendendo – Vol. 4” – Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho 

 198 

Ed. e-book: 
2020 

 

___________ 

Por um olhar mais atento!! – I  

 

   Vamos voltar um pouco, para quem sabe a gente 

recolher mais algumas pérolas dentro deste oceano 

de Grandes Revelações Divinas: 

- 45 (ida) + 199 (volta) + 125 (o # da página 

principal, onde a Identidade de (São) Luis IX é 

mencionado pela primeira vez!) = 369. 

   Por si somente, eles já nos dizem muito em relação 

a atual VOLTA de São Luis IX, a partir de um 

Esquema-chave que tem sido apresentado desde 

que começamos a traçar os primeiros apontamentos 

acerca deste assunto, da seguinte maneira:  

- 6. 

- 9.  

- 12. (# encrontrado dos: 3 + 9). 
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OS EMBLEMÁTICOS # 6, 9 & 12: 
 

   Os exatos meses seis (6) de junho e nove (9) de 

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

Filho 'iniciou' & 'completou' a primeira parte 

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

psicográfica, propriamente dita: “MENSAGENS DE 

ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, com a 

Coordenação de Elvis Presley & Santa Clara de 

Assis, em homenagem ao Livro: “VOLTEI”, pelo 

Espírito Irmão Jacob (de Chico Xavier/FEB), quando 

o # 9 representa a 9ª. Esfera Espiritual da Terra 

(Arte em geral ou Cultural e Ciência), de onde tem 

partido a maior parte das Entidades da Luz que tem 

me auxiliado na produção dos livros psicográficos, 

sem desconsiderar que estes enigmáticos # 6 & 9, 

quando invertidos, aparecem como os # 9 & 6. 

   Quando também precisamos nos lembrar do título 

de família de São Luis IX (9), seguramente uma das 

minhas reencarnações passadas. – Enquanto o # 6 

representa o mês (6) de junho do nascimento de 

São João Batista, que tomamos conhecimento que 

apareceu, à época da Codificação Espírita, como o 

Espírito da Verdade! 
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_______________ 
    

   Tudo vindo de encontro, ou surgindo do Mais Alto 

sobre as mentes humanas, por meio de um quadro 

evidente de Vidas Sucessivas, mesmo que por meio 

de uma situação muito particular, fortalecendo a 

grande ideia da Reencarnação. 
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________________ 

Vejamos a questão # 9, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

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

inteligência suprema e superior a todas as coisas?  

   “Tendes um provérbio que diz: ‘Pela obra se 

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

procurai o autor. O orgulho é que gera a 

incredulidade. O homem orgulhoso nada admite 

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

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

pode abater!” 

            O poder de uma inteligência se julga pelas 

suas obras. Não podendo nenhum ser humano criar 

o que a Natureza produz, a causa primária é, 

conseguintemente, uma inteligência superior à 

Humanidade. 

            Quaisquer que sejam os prodígios que a 

inteligência humana tenha operado, ela própria tem 

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

maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência 

superior é que é a causa primária de todas as coisas, 

seja qual for esse nome que lhe dêem. (Nota de Allan 

Kardec. Os destaques são nossos). 

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

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

5/2013, Editora da FEB). 

________________ 
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Vejamos a questão # 6, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

    O sentimento íntimo que temos da existência de 

Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de 

idéias adquiridas? 

   “Se assim fosse, por que existiria nos vossos 

selvagens esse sentimento?” 

         Se o sentimento da existência de um ser 

supremo fosse tão somente produto de um ensino, 

não seria universal e não existiria senão nos que 

houvessem podido receber esse ensino, conforme se 

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

Kardec). (Os grifos são nossos). 

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

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

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

100 mil exemplares – 5/2013, tradução                                       

de Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                                                          

________________ 
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Vejamos a questão # 12, de  

“O livro dos espíritos” 

    É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? 

{LE-17.} 

   “Não, Deus o proíbe.” 

 

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

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

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

Edição da Editora FEB.                                                    

________________  

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

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

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

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

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

que nos sugere a Nova Revelação da Decodificação do 

Espiritismo. 

Podemos, tranquilamente, deduzir que outros elementos-chaves 

haverão de serem encontrados caso decidamos por realizar uma 

investigação mais profunda a partir deste novo quadro que evoca a 

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

harmonia com a Obra de Allan Kardec!!                                         

________________ 
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Por um olhar mais atento!! – II  

 

   Como verificamos mais acima, o Esquema-Chave 

que diz respeito as Vidas Sucessivas de São Luis IX 

continua aparecendo, se ajustando ao quadro de 

palavras-chaves que foram inicialmente ajustadas 

pelos Espíritos de Luz dentro desta grande obra de 

Irmão José, pelo Carlos A. Baccelli. 

   Tomenos os elementos (originais) que vimos surgir 

mais atrás, levando em consideração a segunda 

palavra-chave: Luís, ainda nesta mesma página # 

125... 

- 220 (ida) + 24 (volta) + 125 (o # da página que 

estamos investigando!) = 369. 

- 6. 

- 9.  

- 12. (# encrontrado dos: 3 + 9). 
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OS EMBLEMÁTICOS # 6, 9 & 12: 
 

   Os exatos meses seis (6) de junho e nove (9) de 

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

Filho 'iniciou' & 'completou' a primeira parte 

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

psicográfica, propriamente dita: “MENSAGENS DE 

ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, com a 

Coordenação de Elvis Presley & Santa Clara de 

Assis, em homenagem ao Livro: “VOLTEI”, pelo 

Espírito Irmão Jacob (de Chico Xavier/FEB), quando 

o # 9 representa a 9ª. Esfera Espiritual da Terra 

(Arte em geral ou Cultural e Ciência), de onde tem 

partido a maior parte das Entidades da Luz que tem 

me auxiliado na produção dos livros psicográficos, 

sem desconsiderar que estes enigmáticos # 6 & 9, 

quando invertidos, aparecem como os # 9 & 6. 

   Quando também precisamos nos lembrar do título 

de família de São Luis IX (9), seguramente uma das 

minhas reencarnações passadas. – Enquanto o # 6 

representa o mês (6) de junho do nascimento de 

São João Batista, que tomamos conhecimento que 

apareceu, à época da Codificação Espírita, como o 

Espírito da Verdade! 
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_______________ 
    

   Tudo vindo de encontro, ou surgindo do Mais Alto 

sobre as mentes humanas, por meio de um quadro 

evidente de Vidas Sucessivas, mesmo que por meio 

de uma situação muito particular, fortalecendo a 

grande ideia da Reencarnação. 
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________________ 

Vejamos a questão # 9, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

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

inteligência suprema e superior a todas as coisas?  

   “Tendes um provérbio que diz: ‘Pela obra se 

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

procurai o autor. O orgulho é que gera a 

incredulidade. O homem orgulhoso nada admite 

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

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

pode abater!” 

            O poder de uma inteligência se julga pelas 

suas obras. Não podendo nenhum ser humano criar 

o que a Natureza produz, a causa primária é, 

conseguintemente, uma inteligência superior à 

Humanidade. 

            Quaisquer que sejam os prodígios que a 

inteligência humana tenha operado, ela própria tem 

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

maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência 

superior é que é a causa primária de todas as coisas, 

seja qual for esse nome que lhe dêem. (Nota de Allan 

Kardec. Os destaques são nossos). 

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

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

5/2013, Editora da FEB). 

________________ 
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Vejamos a questão # 6, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

    O sentimento íntimo que temos da existência de 

Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de 

idéias adquiridas? 

   “Se assim fosse, por que existiria nos vossos 

selvagens esse sentimento?” 

         Se o sentimento da existência de um ser 

supremo fosse tão somente produto de um ensino, 

não seria universal e não existiria senão nos que 

houvessem podido receber esse ensino, conforme se 

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

Kardec). (Os grifos são nossos). 

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

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

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

100 mil exemplares – 5/2013, tradução                                       

de Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                                                          

________________ 
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Vejamos a questão # 12, de  

“O livro dos espíritos” 

    É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? 

{LE-17.} 

   “Não, Deus o proíbe.” 

 

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

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

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

Edição da Editora FEB.                                                    

________________  

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

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

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

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

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

que nos sugere a Nova Revelação da Decodificação do 

Espiritismo. 

Podemos, tranquilamente, deduzir que outros elementos-chaves 

haverão de serem encontrados caso decidamos por realizar uma 

investigação mais profunda a partir deste novo quadro que evoca a 

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

harmonia com a Obra de Allan Kardec!!                                         

________________ 



                     Livro # 132: “Estudando e Aprendendo – Vol. 4” – Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho 

 210 

Ed. e-book: 
2020 

 

Por um olhar mais atento!! – III  

 

   Ainda, dentro deste Capítulo # 10, NOS CÉUS DA 

GÁLIA, vamos ter Luis sendo mencionado à página 

de # 126, quando teremos o seguinte esquema: 

- Palavra: Luís, levando em cosideração o texto 

corrido, de ida, toda a página onde ela aparece, pág. 

126: 79. 

- Palavra: Luís, levando em cosideração o texto 

corrido, de ida, toda a página onde ela aparece, pág. 

126: 151. 

   Então, vejamos agora como as coisas se dão a 

partir de uma contagem: 

- 79 (ida) + 151 (volta) + 126 (o # da página em 

Estudo) = 356. 
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   Uma vez, a gente fazendo a arrumação de sempre, 

nós vamos desvendando mais este emblemático 

esquema de Códigos de Deus: No # 8 (dos # 3 + 5) 

+ 9 (pela conversão do # 6, pelos motivos que já 

conhecemos de Livros anteriores!) = 17. 

   Que deduzimos assim: 

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

P. S. Filho (São Luis IX). 

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

S. Filho (São Luis IX). 

_____________ 

   Num primeiro momento, vocês poderão achar que 

eu esteja forçando demais a barra (risos), mas então 

vejamos a seguir, a partir de outra palavra-chave: 

número, desta mesma página (126), e que tem 

tudo haver com o nosso trabalho de Decodificação: 

- Palavra: número, levando em cosideração o texto 

corrido, de ida, toda a página onde ela aparece, pág. 

126: 100. 

- Palavra: número, levando em cosideração o texto 

corrido, de volta, toda a página onde ela aparece, 

pág. 126: 130. 

- 100 (ida) + 130 (volta) + 126 (o # da página em 

Estudo) = 356. 

   Ou seja, temos o mesmo número-chave de mais 

acima, da palavra-chave: Luís. 

   Que, obviamente, não há a necessidade radical de 

voltar a lhe Decodificar, visto que já fizemos acima! 
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______________ 

 

______________ 

Aguardem para breve: 2 VOLUMES INÉDITOS, 

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

    

Se Jesus assim permitir voltaremos com novas Decodificações!! 

______________ 
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Por um olhar mais atento!! – IV  

 

   Agora, tomemos os elementos (originais), de 

todas as páginas # 123, 124, 125 & 126, que 

verificamos nos Livros # 129, 130, 131, e agora no 

de # 132, para que possamos nos inteirar, mesmo 

que de uma maneira limitada, sim, por que estamos 

fazendo uma investigação sem a ajuda mais precisa 

de um especifico programa (inteligente) de 

computador que possa fazer tudo isto de uma 

maneira mais extensa quanto mais precisa, já 

que estamos nos utilizando de uma ferramenta 

visual-manual pelo médium Vivaldo, que tem as suas 

naturais limitações físicas e mentais, dos quadros 

mais do que sugestivos que tratam da atual VOLTA 

de São Luis IX, da seguinte maneira: 
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- Palavra: Luís, levando em cosideração o texto 

corrido, de ida, da página inteira, pág. 123: 122. 

- Palavra: Luís, levando em cosideração o texto 

corrido, de volta, da página inteira, pág. 123: 82. 

- Palavra: Luís, levando em cosideração o texto 

corrido, de ida, da página inteira, pág. 124: 105. 

- Palavra: Luís, levando em cosideração o texto 

corrido, de volta, da página inteira, pág. 124: 128. 

- Palavra: Luís, levando em cosideração o texto 

corrido, de ida, da página inteira, pág. 124: 227. 

- Palavra: Luís, levando em cosideração o texto 

corrido, de volta, da página inteira, pág. 124: 6. 

- Palavra: Luís IX, levando em cosideração o texto 

corrido, de ida, da página inteira, pág. 125: 45. 

- Palavra: Luís IX, levando em cosideração o texto 

corrido, de volta, da página inteira, pág. 125: 199. 

- Palavra: Luís, levando em cosideração o texto 

corrido, de ida, da página inteira, pág. 125: 220. 

- Palavra: Luís, levando em cosideração o texto 

corrido, de volta, da página inteira, pág. 125: 24. 

- Palavra: Luís, levando em cosideração o texto 

corrido, de ida, da página inteira, pág. 126: 79. 

- Palavra: Luís, levando em cosideração o texto 

corrido, de volta, da página inteira, pág. 126: 151. 

   Nota do médium: Precisamos nos lembrar, que foi na 

página de # 125 que Luís IX foi identificado pela primeira 

vez pelo Autor Espiritual Irmão José!!... E aqui, levamos 

em maior consideração as suas menções gerais, e não 

apenas de cada página, mas o seu conjunto. 
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- 122 (ida) + 82 (volta) + 105 (ida) + 128 (volta) 

+ 227 (ida) + 6 (volta) + 45 (ida) + 199 (volta) + 

220 (ida) + 24 (volta) + 79 (ida) + 151 (volta) = 

1.388. 

   Podemos, tranquilamente, visualizar o resultado 

acima como um Sinal ao que temos tratado, da 

seguinte maneira: 

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

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

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

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

- Temos dos # 1... & 3: O exato século XIII (13) de 

São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

   _____________ 

   Recordemos, que estamos lidando com Códigos: 

Numéricos, Literários & Editoriais, por esta razão 

cabe aceitarmos o # 8, aparentemente isolado, da 

seguinte maneira, e pelo prisma dele mesmo: 

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

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

- 8 (do # 4 + 4): O exato mês (8) de agosto da 

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

_________________ 

Os ‘Números de Deus’ pelas Vidas 

Sucessivas de São Luis IX, pela Obra do 

médium Carlos A. Baccelli!! 

_________________ 
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________________ 

   Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? 

   “Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há 

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

é obra do homem e a vossa razão responderá.” 

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

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

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

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

Kardec). (Os grifos são nossos). 

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

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

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

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 

   Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a 

formação primária a uma combinação fortuita da 

matéria, ou, por outra, ao acaso? 

   “Outro absurdo! Que homem de bom senso pode 

considerar o acaso um ser inteligente? E, demais, 

que é o acaso? Nada.” 

       A harmonia existente no mecanismo do Universo patenteia 

combinações e desígnios determinados e, por isso mesmo, 

revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao 

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

produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso 

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

(Os grifos são meus). 

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

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

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

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 
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Por um olhar mais atento!! – V  

 

   Façamos um pouco mais, da seguinte maneira: 

- 122 (ida) + 82 (volta) + 105 (ida) + 128 (volta) 

+ 227 (ida) + 6 (volta) + 45 (ida) + 199 (volta) + 

220 (ida) + 24 (volta) + 79 (ida) + 150 (volta) = 

1.388. 

   E adicionando os # das respectivas páginas, onde 

(São) Luís (IX) é mencionado, teremos: 

- 123 + 124 + 125 + 126 = 498. 

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

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

- 8: O exato mês (4) de agosto da morte de São 

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 
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_____________ 

   Adicionando os # das respectivas páginas, onde 

(São) Luís (IX) é mencionado: 

- 123 + 124 + 125 + 126 = 498. 

  Enquanto que dos # 9 + 8, temos o resultado de 

# 17. 

   Que deduzimos assim: 

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

P. S. Filho (São Luis IX). 

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

S. Filho (São Luis IX). 

- No # 6 (# encontrado da conversão do # 9, pelos 

motivos que já conhecemos de Livros anteriores!)... 

& # 4, nós vamos ter: O exato ano de (19) 64 do 

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

_____________ 
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Por um olhar mais atento!! – VI  

 

   Façamos um pouco mais, da seguinte maneira: 

- 122 (ida) + 82 (volta) + 105 (ida) + 128 (volta) 

+ 227 (ida) + 6 (volta) + 45 (ida) + 199 (volta) + 

220 (ida) + 24 (volta) + 79 (ida) + 150 (volta) = 

1.388. 

   E adicionando os # das respectivas páginas, onde 

(São) Luís (IX) é mencionado, teremos: 

- 1.388 + 123 + 124 + 125 + 126 + 10 (o # do 

Capítulo em Estudo!) = 1.896. 

   Será facil de, a partir destes elementos-chaves, 

se produzir um resultado concordante com os que 

vieram mais atrás, somente precisamos lembrar que 
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estamos lidando com Códigos: Numéricos, Literários 

& Editoriais: 

   Temos, nos # 8 + 9 (1.896)= 17. 

   Que deduzimos assim: 

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

P. S. Filho (São Luis IX). 

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

S. Filho (São Luis IX). 

_____________ 

- Temos, nos # 1 + 9 (1.896), # encontrado pela 

conversão do # 6, por motivos que já conhecemos 

de Livros anteriores, = 10: O exato dia (10) do 

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

_____________ 

- Temos, nos # 1 + 6 (1.896), = 7: O exato mês 

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

IX). 

____________ 
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Uma Reencarnação (Matematicamente) 

Programada à Luz da grande                                              

Obra Mediúnica do Espírito Irmão José                                 

& Carlos A. Baccelli!! 

   Como vimos, as Palavras-Chaves: Luís, e Luís 

IX, foi o motivo maior de nossa Decodificação, pelo 

menos no que diz respeito mais direto a este grande 

Agente da Luz que atualmente se encontra 

reencarnado, como sabemos na atual personalidade 

de Vivaldo P. S. Filho, entretanto, da mesma maneira 

que, na página de # 126, encontramos uma outra 

palavra-chave: número, radicalmente ajustada à 

esta Nova Missão de São Luis IX, poderemos nos 

aproveitar de mais uma palavra: Reencarnação, 

como aparece harmoniosamente à página de # 121, 

deste mesmo simbólico & emblemático Capítulo de 

# 10, que poderemos deduzir da maneira como 

veremos mais abaixo, como forma de ilustrar ainda 

mais o quadro das Vidas Sucessivas de São Luis IX, 

como temos tido a grande alegria de apresentar, 

mesmo que não alimentando a ilusão de que teremos 

condições de definir de um só lance a Decodificação 

Espírita, mesmo que por meio de numa única obra 

espírita, já que, como temos visto, todas as coisas 

tendem sempre a se conectar com outros tantos 

fatos da mesma narrativa-chave, obedecendo a uma 

cadeia consequente & universal de DADOS que 

desaguam na ideia-base de sempre, como num 

colar de pérolas divinas:  
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   Antes de qualquer coisa, devemos levar em 

consideração a palavra: Lei, que é complementada 

pela palavra: Reencarnação, pelos motivos que 

são óbvios, não é mesmo?! 

 

- Palavra Lei, ida, contagem de página inteira, à 

pág. # 121: 2. 

- Palavra Lei, volta, contagem de página inteira, à 

pág. # 121: 242. 

- Palavra Reencarnação, ida, contagem de página 

inteira, à pág. # 121: 5. 

- Palavra Reencarnação, volta, contagem de 

página inteira, à pág. # 121: 239. 

   Num primeiro momento, teremos: 

- 2 (ida) + 242 (volta) + 5 (ida) + 239 (volta) = 

488. 

   Num primeiro momento, podemos deduzir: 

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

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

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

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 
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_____________ 

   Recordemos, que estamos lidando com Códigos: 

Numéricos, Literários & Editoriais, por esta razão 

cabe aceitarmos o # 8, aparentemente isolado, da 

seguinte maneira, e pelo prisma dele mesmo: 

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

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

- 8 (do # 4 + 4): O exato mês (8) de agosto da 

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

_____________ 
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_____________ 

   Mas, precisamos de avançar mais um pouco a 

partir destes mesmos elementos encontrados mais 

acima, levando em consideração a palavra: Lei, que 

é complementada pela palavra: Reencarnação, 

pelos motivos que são óbvios, não é mesmo?! 

 

- Palavra Lei, ida, contagem de página inteira, à 

pág. # 121: 2. 

- Palavra Lei, volta, contagem de página inteira, à 

pág. # 121: 242. 

- Palavra Reencarnação, ida, contagem de página 

inteira, à pág. # 121: 5. 

- Palavra Reencarnação, volta, contagem de 

página inteira, à pág. # 121: 239. 

   Num primeiro momento, teremos: 

- 2 (ida) + 242 (volta) + 5 (ida) + 239 (volta) + 

121 (o # da página sob Investigação!) + 10 (o # 

do Capítulo!) = 619. 

   Recordemos, que estamos lidando com Códigos 

Secretos: Numéricos, Literários & Editoriais, e 

que podem ser deduzidos da seguinte maneira: 
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- 10 (dos # 9 + 1): O exato dia (10) do 

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

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

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

_____________ 
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   Num primeiro momento, algum leitor ou leitora 

poderá pensar que o Esquema que acabamos de ver 

surgindo está insuficiente para que possamos nos 

satisfazer, esquecendo-se do que temos dito até 

aqui, de que apenas estamos Decodificando em 

linhas gerais, não no seu todo, o que seria demasiado 

para as forças físicas e psíquicas do nosso Vivaldo, 

mas devemos dizer que, pelo menos, estamos dando 

algo mais que sugestivo, elaborando para quem vier 

depois de nós um Estudo que já nos evidencia o 

quadro das Vidas Sucessivas de São Luis IX, cabendo 

aos demais investigadores dar curso ao que temos 

feito até aqui, diga-se de passagem, algo bastante 

interessante quanto atraente, por isto vejamos os 

dois Esquemas (# chaves) de mais acima (488 & 

619) pelo seguinte ângulo: 

- 488 + 619 = 1.107. 

   Sinceramente, para quem tem um mínimo de 

noção sobre matemática, o elemento que acaba de 

surgir já diz tudo a seu respeito sobre a sua conexão 

com a atual VOLTA de São Luis IX!! 

   Sigamos pelo Esquema abaixo, e vejamos como o 

quadro se sublima: 

- 100x o # 10 (do # 1.000): O exato dia (10) do 

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

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

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

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

S. Filho (São Luis IX). 
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_______________________ 

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

septenária é por causa da perfeição que se celebra nos 

dons do Espírito Santo. Descansará - diz o santo 

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

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

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

que está toda a multidão dos bem-aventurados.” 

     

– Santo Agostinho  

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

Antonio Fazendo, Lisboa, Verbo,1974).                                                       

_______________________ 
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   Mas, voltemos para os mesmos elementos que 

encontramos dentro desta específica página (121), e 

vejamos por um outro ângulo: 

- Palavra Lei, ida, contagem apenas do parágrafo 

onde a palavra aparece, à pág. # 121: 2. 

- Palavra Lei, volta, contagem apenas do parágrafo 

onde a palavra aparece, à pág. # 121: 31. 

- Palavra Reencarnação, ida, contagem apenas do 

parágrafo onde a palavra aparece, à pág. # 121: 5. 

- Palavra Reencarnação, volta, contagem apenas 

do parágrafo onde a palavra aparece, à pág. # 121: 

28. 

- 2 (ida) + 31 (volta) + 5 (ida) + 28 (volta) = 66... 

Pode parecer um tanto impreciso, mas vejamos como 

ele se sai quando acrescentamos a ele os elementos: 

... + 121 (o # da página em Investigação) + 10 (o 

# do Capítulo!) = 197. 

   Que podemos deduzir assim: 

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

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

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

S. Filho (São Luis IX). 

_________________ 

Os ‘Números de Deus’ pelas Vidas 

Sucessivas de São Luis IX, pela Obra do 

médium Carlos A. Baccelli!! 

_________________ 
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   Entretanto, devemos acrescentar o seguinte: 

- Palavra Lei, ida, contagem de página inteira, à 

pág. # 121: 2. 

- Palavra Lei, volta, contagem de página inteira, à 

pág. # 121: 242. 

- Palavra Reencarnação, ida, contagem de página 

inteira, à pág. # 121: 5. 

- Palavra Reencarnação, volta, contagem de 

página inteira, à pág. # 121: 239. 

- Palavra Lei, ida, contagem apenas do parágrafo 

onde a palavra aparece, à pág. # 121: 2. 

- Palavra Lei, volta, contagem apenas do parágrafo 

onde a palavra aparece, à pág. # 121: 31. 

- Palavra Reencarnação, ida, contagem apenas do 

parágrafo onde a palavra aparece, à pág. # 121: 5. 

- Palavra Reencarnação, volta, contagem apenas 

do parágrafo onde a palavra aparece, à pág. # 121: 

28. 

   Num primeiro momento, teremos: 

- 2 (ida) + 242 (volta) + 5 (ida) + 239 (volta) + 2 

(ida) + 31 (volta) + 5 (ida) + 28 (volta) + 121 (o 

# da página sob Investigação!) + 10 (o # do 

Capítulo!) = 685. 

   Teremos o seguinte Esquema-Chave, levando em 

consideração que estamos lidando com Códigos: 

Numéricos, Literários & Editoriais, e que podem 

deduzidos da seguinte maneira: 
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- 10 (do # 9, que foi convertido pelo # 6, pelos 

motivos que já sabemos de Livros anteriores!... + o 

# 8 = 17): O exato dia (10) do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX).  

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

_____________ 

   MAS, E O ELEMENTO DE # 5, QUE APARECE MEIO 

QUE FORA DE CONTEXTO? 

   Vejamos o Capítulo # 5 (do # 685), AMEAÇA 

DAS TREVAS, à página 59, para ver se ele aparece 

com a resposta para este Enigma:  

 

   Para que a gente possa compreender esta Solução, 

precisaremos nos adequar ao contexto da narrativa 

que foi graciosamente produzida pelo Irmão José, 

então, aí sim, vamos ter uma compreensão do seu 

conjunto Literário, dentro do Esquema de Sinais, 

Códigos & Enigmas Secretos de Deus que foram 

ajustados na obra em estudo, quando teremos a 

palavra-chave: realidade, mas sem que nos 

esqueçamos da narrativa neste seu 2º. Paragrafo.  
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   Vejamos da seguinte maneira: 

- Palavra realidade, ida, Capítulo 5, contagem 

apenas do parágrafo onde a palavra aparece, à pág. 

# 59: 21. 

- Palavra realidade, volta, Capítulo 5, contagem 

apenas do parágrafo onde a palavra aparece, à pág. 

# 59: 73. 

- Palavra realidade, ida, Capítulo 5, contagem de 

toda a página onde a palavra aparece, à pág. # 59: 

21. 

- Palavra realidade, volta, Capítulo 5, contagem 

de toda a página onde a palavra aparece, à pág. # 

59: 117. 

   Quando: 

- 21 (ida) + 73 (volta) + 21 (ida) + 117 (volta) + 

59 (o # da página sob Investigação!) + 5 (o # do 

Capítulo!..., que foi encontrado pela “sobra”, ou pelo 

aparente isolamento do # 685!!) = 296. 

   Vejamos, que coisa mais interessante: 2 + 9 + 6 

= 17, que podemos deduzir assim: 

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

P. S. Filho (São Luis IX).  

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

S. Filho (São Luis IX). 

_____________ 

É como se estivéssemos Marchando pelos Céus da Gália,  

a cada instante recebendo uma nova orientação                               

do Mundo Maior!! 
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   Façamos um pequeno parêntese entre os Capítulos 

# 10 & 5, para voltarmos a um Esquema que tem 

mais a ver mesmo com o Capítulo # 10, levando em 

consideração os elementos que nós acabamos de 

encontrar na página de # 121: 

- Palavra: Luís, levando em cosideração o texto 

corrido, de ida, da página inteira, pág. 123: 122. 

- Palavra: Luís, levando em cosideração o texto 

corrido, de volta, da página inteira, pág. 123: 82. 

- Palavra: Luís, levando em cosideração o texto 

corrido, de ida, da página inteira, pág. 124: 105. 

- Palavra: Luís, levando em cosideração o texto 

corrido, de volta, da página inteira, pág. 124: 128. 

- Palavra: Luís, levando em cosideração o texto 

corrido, de ida, da página inteira, pág. 124: 227. 

- Palavra: Luís, levando em cosideração o texto 

corrido, de volta, da página inteira, pág. 124: 6. 

- Palavra: Luís IX, levando em cosideração o texto 

corrido, de ida, da página inteira, pág. 125: 45. 

- Palavra: Luís IX, levando em cosideração o texto 

corrido, de volta, da página inteira, pág. 125: 199. 

- Palavra: Luís, levando em cosideração o texto 

corrido, de ida, da página inteira, pág. 125: 220. 

- Palavra: Luís, levando em cosideração o texto 

corrido, de volta, da página inteira, pág. 125: 24. 

- Palavra: Luís, levando em cosideração o texto 

corrido, de ida, da página inteira, pág. 126: 79. 
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- Palavra: Luís, levando em cosideração o texto 

corrido, de volta, da página inteira, pág. 126: 151. 

- Palavra Lei, ida, contagem de página inteira, à 

pág. # 121: 2. 

- Palavra Lei, volta, contagem de página inteira, à 

pág. # 121: 242. 

- Palavra Reencarnação, ida, contagem de página 

inteira, à pág. # 121: 5. 

- Palavra Reencarnação, volta, contagem de 

página inteira, à pág. # 121: 239. 

- Palavra Lei, ida, contagem apenas do parágrafo 

onde a palavra aparece, à pág. # 121: 2. 

- Palavra Lei, volta, contagem apenas do parágrafo 

onde a palavra aparece, à pág. # 121: 31. 

- Palavra Reencarnação, ida, contagem apenas do 

parágrafo onde a palavra aparece, à pág. # 121: 5. 

- Palavra Reencarnação, volta, contagem apenas 

do parágrafo onde a palavra aparece, à pág. # 121: 

28. 

   Nota do médium: Precisamos nos lembrar, que foi na 

página de # 125 que Luís IX foi identificado pela primeira 

vez pelo Autor Espiritual Irmão José!!... E aqui, levamos 

em maior consideração as suas menções gerais, e não 

apenas de cada página, mas o seu conjunto. 

- 122 (ida) + 82 (volta) + 105 (ida) + 128 (volta) 

+ 227 (ida) + 6 (volta) + 45 (ida) + 199 (volta) + 

220 (ida) + 24 (volta) + 79 (ida) + 151 (volta) = 

1.388..., somente que agora adicionando os novos 
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elementos (da página de # 121!)... + 2 (ida) + 242 

(volta) + 5 (ida) + 239 (volta) + 2 (ida) + 31 

(volta) + 5 (ida) + 28 (volta) + 10 (o # do 

Capítulo) = 1.952. 

   Como veremos a partir deste novo Elemento-

Chave, levando em consideração apenas o # do 

Capítulo (10), o Esquema volta a se apresentar 

com a mesm narrativa numérica-chave de sempre, 

de maneira que não podemos duvidar de que existe 

sim uma História-base (Oculta) que diz respeito às 

Vidas Sucessivas de São Luis IX em toda a Obra 

Espírita, da seguinte maneira: 

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

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

- 7 (dos # 5 + 2): O exato mês (7) do nascimento 

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

_____________ 

   Agora, devemos também levar em consideração as 

respectivas páginas (#): 

- 1.952 + 121 + 123 + 124 + 125 + 126 = 2.571. 

   Temos: 

- 17 (do # 71) ... e ainda o # 7 (dos # 2 + 5), que 

certamente estão nos sugerindo tanto o Capítulo 7, 

quanto o de # 17, em sincronismo com o Capítulo 

de # 10 que acabamos de Estudar!! 

   Vocês concordam comigo, ou não?!... – Risos. 

_____________ 
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___________ 

  

___________ 

   Aguardamos, que outros investigadores da: Lei da 

Reencarnação venham em nosso auxílio, cada um 

dando o melhor de si pela Causa do Espiritismo-

Ciência, visto que este serviço pertence a todos 

aqueles que desejem nos AJUDAR nesta Investigação 

pela Decodificação Espírita!! 

___________ 

 

___________ 

   Nota do médium: Este específico episódio, a partir 

da página de # 121, do Capítulo 10, e mais a página 

de # 59, do Capítulo 5, somente viemos a psicografar 

no dia 02/11/2020, como uma adição que Elvis fez ao 

seu Capítulo Original!! 
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  _________________      

“Tudo se liga na obra da criação.”                                          

– Allan Kardec                                                           

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

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

_________________ 
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   Não podemos desconsiderar que a vida de São 

Luis IX (Vivaldo) está atrelada a de Allan Kardec 

(Chico), embora cada elemento: numérico, literário 

& editorial na Obra do Espiritismo, haverá de, em 

essência, trazer a personalidade de cada um deles, 

sem conflito científico algum, harmonizando-se. 

_____________ 

 

Estamos lidando com                                            

OS SINAIS SECRETOS DE DEUS                                                             

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

espaço entre os adeptos do Espiritismo! 
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Contra dados, realmente não                    

existe argumentos!! 

   E aqui, estamos encerrando mais um Estudo sobre 

os fatos surpreendentes da atual VOLTA de São Luis 

IX, quando os vemos surgir de dentro dos Livros mais 

veneráveis da Doutrina Espírita em forma de Sinais, 

Códigos & Enigmas Secretos de Deus, que diferem de 

outros trabalhos exatamente pela sua versatilidade, 

visto que se por um lado temos os elementos-chaves 

aparecendo, por outro vamos ter eles novamente, de 

alguma maneira, em alguma medida, nos dando as 

mesmas informações-chaves que dizem respeito 

ao mesmo tema, embora, não devemos deixar de 

falar que quanto mais a gente for investigando, mais 

nos aproximaremos da verdade total, em termos de 

elementos-chaves: Numéricos, Literários & Editoriais 

que estão conectados com as Vidas Sucessivas de 

São Luis IX!! 
   

   Pelo que temos visto, embora muito ainda possa e 

deva ser feito para a obtenção de um resultado mais 

completo, já que aqui apenas fazemos o que tem 

dado para produzir física e mentalmente pelo nosso 

Vivaldo, tudo vem se apresentando por meio da 

mesma repetição, da mesma rotina de sempre, 

sem que qualquer ponto venha a alterar o curso 

original da Decodificação Espírita, até porque, no 

caso na Obra de Carlos A. Baccelli que acabamos de 

nos servir, teremos que avançar um pouco mais, já 

que além do # 10, NOS CÉUS DA GÁLIA, temos os 

demais números-chaves que correspondem aos 

Capítulos # 4, 7, 8, 9, (10, já estudado) & 17, além 

das páginas específicas, e por isto que não temos a 

pretensão de afirmar que cumprimos integralmente 



                     Livro # 132: “Estudando e Aprendendo – Vol. 4” – Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho 

 240 

Ed. e-book: 
2020 

 

a nossa tarefa, mas, pelo menos, temos a certeza de 

que fizemos o nosso melhor, segundo os recursos 

mediúnicos que tivemos a nossa disposição!... 
 

 
  

   Seja como for, deixamos aqui a nossa gratidão a 

todos aqueles que já nos acompanha o serviço e a 

todos os novos leitores, que certamente haverão de 

desejar se unir ao Cristo para, quem sabe, fazer por 

si mesmos alguma coisa pela difusão das Grandes 

Verdades Celestes, pela , que 

sempre nos aguarda a nossa boa vontade para lhe 

fazer a divulgação dos Postulados de Luz como obra 

para  a nossa Imortalidade!... 
     

   Que Jesus nos abençoe. 

 

Elvis Presley                                   
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 29-30/10 & 02/11 de 2020) 



                     Livro # 132: “Estudando e Aprendendo – Vol. 4” – Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho 

 241 

Ed. e-book: 
2020 

 

   Nota do médium: Pelo que vimos, o nosso querido 

Elvis deu a dica para que outros possam vir em nosso 

auxílio, buscado, por esta mesma obra do estimado 

médium Baccelli, avançar alguma coisa a mais do que 

nós mesmos tivemos a alegria de fazer. 

   Muita luz para todos. 
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 ________________ 

 
 

Eu sou o Caminho, a Verdade  

e a Vida. 

– Jesus (João 14,6) 

________________ 
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_________________________ 

“Os Números são a Linguagem 

Universal ofertada por Deus aos 

humanos como confirmação da 

verdade.” 

– Santo Agostinho                             

(354–430 d.C.) 

_________________________ 

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

   A coisa aconteceu por acaso. Descobriu-se 

utilizando-se técnicas de criptografia que 

acontecimentos importantes estavam presentes na 

Bíblia de forma criptografada. Passou-se então a 

investigar mais detidamente o assunto, e constatou-

se que mais e mais fatos estavam previstos de forma 

oculta na Bíblia, principalmente no TORAH, o 

Pentateuco ou os primeiros livros da Bíblia escritos 

por Moisés. O Pentágono pesquisou o assunto e 

criou-se até um programa de computador que ai 

sim revelou de forma inquestionável e 

reconhecida pelos cientistas, que de fato a Bíblia 

era um código que tinha a previsão dos 

acontecimentos futuros. 

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

 

 

Francisco Cândido Xavier:  

A Reencarnação de Abraão, Moisés, João Batista 

(esta foi “Múltipla” com João Evangelista),                               

e a de Allan Kardec. 
   

   _________________ 

   Baseado nessa descoberta, foi constatado com 

antecedência de mais de um ano, o assassinado do 

primeiro ministro de Israel, Yitzhak Rabin, e 

procurou-se alertá-lo, mas esse não acreditou, 

e de fato foi assassinado um ano depois de 

acordo com o que fora previsto no código 

secreto da Bíblia. 
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   Durante três mil anos um código da Bíblia 

permaneceu oculto. Agora, decifrado com ajuda do 

computador, poderá vir a revelar nosso futuro. 
 

 
 

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

 
 

   O código foi descoberto por um matemático 

israelense, que provou o fato publicando as 

provas num jornal científico de renome, e 

confirmado por matemáticos famosos no 

mundo todo. 
 

   O livro publicado sobre esse assunto é a primeira 

descrição completa de uma descoberta científica que 

pode vir a mudar o mundo, relatada por um repórter 

cético, não-religioso, que acabou fazendo parte da 

história. 
 

   O código de três mil anos de idade prevê fatos que 

aconteceram milhares de anos depois de a Bíblia ter 

sido escrita. Prevê assassinato dos dois Kennedy, a 

bomba da cidade de Oklahoma, a eleição de Bill 

Clinton - tudo desde a Segunda Guerra Mundial até 

Watergate, do Holocausto a Hiroshima, da chegada 
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do homem à Lua até a colisão de um cometa com 

Júpiter. 
 

    
 

Coube aos investigadores científicos internacionais 

averiguar a autenticidade dos códigos secretos na 

Bíblia... No Brasil, senão aos veneráveis estudiosos 

do Espiritismo, com certeza que caberá aos sérios e 

competentes acadêmicos a tarefa de dar 

notoriedade aos sagrados Códigos Secretos                  
de Deus na Terceira Revelação. 

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

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

e devidamente adaptado para aqui). 
_________________________ 

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

Allan Kardec e Chico Xavier 

 

 

Allan Kardec: A Reencarnação Passada de 

Francisco Cândido Xavier:                                         

O Espírito da Verdade 

O Diretor Geral das Atividades Mediúnicas de 

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

PARA MAIS UMA VEZ VIRMOS A REALÇAR TODA A PROCEDENCIA 

DIVINA DA MEDIUNIDADE DE SÃO LUIS DE FRANÇA, AGORA 

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

QUANDO PROCURAMOS, ANTES DE TUDO, DESTACAR A OBRA DO 

ESPÍRITISMO, POR ALLAN KARDEC E FRANCISCO CÂNDIDO 

XAVIER, JÁ QUE AMBAS AS PERSONAGENS SE FAZEM PRESENTES EM 

TODO O CONJUNTO DE REVELAÇÕES MATEMÁTICO-ESPIRITUAIS QUE 

ATÉ AGORA TEM SIDO DISPONIBILIZADAS PELA BONDADE DE NOSSO 

SENHOR JESUS CRISTO.  

– ANDRÉ LUIZ (ESPÍRITO) 

 

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

septenária é por causa da perfeição que se celebra nos dons 

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

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

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

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

aventurados.” 

 

– Santo Agostinho 

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

Antonio Fazendo, Lisboa, Verbo, 1974. 
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_________________ 

   Procurando fortalecer o nosso serviço de estudo mediúnico e de 

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

ao nosso encontro direto com os leitores encarnados um pouco mais 

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

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

mas muito sugestivo extrato, que cremos será de grande valia 

para que os nossos devotados espíritas, pesquisadores e religiosos, 

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

qualquer, não terão condições de estudar mais detidamente o livro 

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

confiabilidade das palavras dos Benfeitores Espirituais 

(desencarnados e encarnados – estes últimos, em estado de 

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

reencarnação atual de São Luis de França: 

   Agora nos perguntamos: “Será realmente que esses dados 

histórico-matemáticos seriam “apenas” uma mera 

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

acaso, verdadeiramente, não existe. 

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

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

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

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

Lucas, seja ele material ou moral, sem qualquer desfavorecimento 

descabido para com outros irmãos de serviços mediúnicos ou mesmo 

a qualquer ensejo de favorecimento especial à sua própria 

personalidade espiritual, vejamos que o próprio Senhor Jesus nos 

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

   É de todo certo que muitos apressadinhos (os espíritas, 

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

verdadeiros “fiscalizadores” do Espiritismo-Experimental, bravios, 

irritadiços e arrogantes, questionando a incontestável realidade dos 

fatos até aqui apresentados de maneira positiva pela Falange do 

Espírito da Verdade, tentando passar para os demais a condição 

de “imprecisão”, se é que isto possa ser possível, das nossas 
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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 131 

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 132 livros de inquestionável 

valor doutrinário para o Espiritismo, versando de maneira clara, 

racional, e objetiva, sobre temas matemático-transcendentais 

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

chegam a confundir até mesmo os mais excelentes investigadores da 

Reencarnação, da Mediunidade e da Vida Espírita, e que, a rigor, 

esteja suficientemente capacitada para verter do Mais Alto, de um só 

golpe, toda esta imensa quantidade de informações filosóficas, 
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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 

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” 
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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 
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– como 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 

de 10/2020, em “ESTUDANDO E APRENDENDO... – Vol. 4”. 
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Segundo nos informa o Espírito Rafael A. Ranieri (que quando encarnado, 

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

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

estudos da Reencarnação, visto que está aparelhada por diversas 

ferramentas matemáticas que poderão elucidar alguns dos grandes 

“enigmas” sobre as Vidas Sucessivas. 

_________________ 

Numa análise estritamente científica, e até mesmo 

doutrinária, com total isenção de animo, qualquer sério 

estudioso da Reencarnação verificará que o que estamos 

assistindo aqui é um caso (matematicamente) 

comprovado de Vidas Sucessivas!!  

_________________ 
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FIM DA TERCEIRA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelo Espírito Elvis Presley                                                      

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:  
 

“ESTUDANDO E APRENDENDO...  – Vol. 4”  

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
_________________ 

  

- 1ª. versão:  10/2020  
(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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Pelos Espíritos de André Luiz, Hernani G. Andrade 

& Canuto de Abreu 
 

    
 

   Neste trabalho memorável de pesquisa & 

mediunidade, comandado pela Falange do Espírito 

da Verdade, os nossos amigos espíritas, tanto quanto 

os aficionados pelas Revelações do Mundo Maior em 

torno do tema excitante da Reencarnação, estejam nas 

Academias do mundo ou a integrar o enorme 

contingente de irmãos que lidam com a Cultura e com o 

Saber, mesmo, apenas, e tão somente, por entre as 

quatro paredes dos movimentados Centros Espíritas da 

atualidade, encontrarão motivos de sobra para 
investigar e estudar, aprender e concluir, sobre o que 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20031109_rendu_photo.html


                     Livro # 132: “Estudando e Aprendendo – Vol. 4” – Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho 

 259 

Ed. e-book: 
2020 

 

está por Detrás do Véu de Isis, em relação aos 

incontáveis “SINAIS” & “CÓDIGOS” SECRETOS 

deixados pelos Espíritos do Senhor para marcar a 

VOLTA, no solo da Pátria do Cruzeiro em pleno século 

XX, do glorioso Espírito de São Luis de França, que ao 

tempo de Allan Kardec foi o Presidente Espiritual da 

“Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas”, já que se 

somando às incontáveis evidencias matemáticas e 

outras tantas de natureza fotográfica estão diversas 

mensagens espirituais de alto valor científico, 
filosófico e religioso, que, com toda a certeza, haverão 

de iluminar os corações dos seres encarnados que 

amam, verdadeiramente, o Senhor da Vida e Lhe dedica, 

fielmente, a própria existência, pela Caridade Moral e 

pela Caridade Material. 
    

   Aqui, o estudioso bem intencionado e atento, 

observará que o mundo das forças físicas, quanto o 

Universo Ilimitado, vibra e se move por meio de 

“equações” muito bem estruturadas. 
    

   Pois, é a Inteligência Suprema do Pai Celestial 

construindo e reconstruindo o Espírito, no seu esforço 

perpétuo de crescimento e evolução. 
 

Irmã Rosália (Espírito) 
 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 07 de fevereiro de 2015) 

    

   Nota do médium: A Beata Irmã Rosália Rendu (1786-
1856), trata-se da reencarnação da Rainha Isabel de 
Aragão, considerada pela Igreja Católica como a Rainha 
Santa de Portugal, além de ter sido as reencarnações de 
Isabel da Hungria e a de Isabel de Portugal. 

 

   Poderemos apreciar a sua participação na Codificação 
Espírita, pela mensagem “A caridade material e a 
caridade moral”, Capítulo XIII, item 9, de O Evangelho 
Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. 
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Santa Isabel de Aragão, ou simplesmente Veneranda, como ela é 
mais conhecida na Doutrina Espírita, trata-se do nosso segundo 

mais graduado Diretor Espiritual.  
    

   Este livro, o primeiro dos muitos que viriam a seguir 

versando sobre este mesmo tema, o da VOLTA do Rei 
Santo de França, foi inicialmente psicografado em 
outubro (10) 2013, percorrendo vários meses de recepção 
mediúnica e de pesquisa, quando, finalmente, em junho (6) 
de 2015 ele foi dado à publicidade (virtual) pela Internet, 
para o público em geral, sedo dividido em 3 Volumes 
(737 pág.) por recomendação de um companheiro espírita, 
visto que por ser uma obra muito extensa poderia se tornar 
cansativa para a leitura do espírita e espiritualista comum, 
segundo esse mesmo generoso irmão de crença espírita que 
nos orientou a dividi-lo. 
 

    Uma coleção imperdível, rica em revelações numéricas & 
literárias inéditas acerca de algumas das Vidas Sucessivas 
de São Luis IX, e que merece ser estudada com afinco. 

SEMPRE 'GRÁTIS' EM NOSSO SITE ESPÍRITA: 

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

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fvivaldoespiritismo.wixsite.com%2Fmediunidade-e-jesus%3Ffbclid%3DIwAR1TWkINkaeGNQ3pih17g7KhC29fTZPdiJ6OA-kazn6V6FguKttO5TzPBdA&h=AT10iTRvP6G4Vp-7niiJaTRF3NBg-FNFyyxsshV5vMCzA0WHQMnHG-KaCEfptXVom3wqGLN0D54C7pm1Jo9eWAkpSM2jWtzfPXKlzDbDljyZZU9b9SIITB3GW8EkDUztnGyRlFL24Slgl2TthT3IlKC8f-8JliEjE672pgSqTZikI3up0QCwghW4E6RShphA4-yr5ih-_zSXxBvpJ9Y3I8gixZgxQmaNFf4FNzgwaHMlJ7YhMRmRnz61JmfI5u__BXTUi3xymqQwlYoYBK_OBt2dwOyXj14xDNgFkxdBX7K4HuoL0KABkh-VZ-VsnnzDMb_6vAXuMERWE-IMEOjKLYyKR1kJAlNrNZCfKRSlj58X9T9eNi8xu12p4kYUhxB8zwORiUCILuPWYl1rzpeWGhOF-Ort0HEyf-PEa8CNucaRHq_4b3b3DQYxoCNJ2bgMHH2OAW3agv92HqTo1FOB24NKPdBmXCxa4jCC_ZOjyPKn4kyFBLG5Vg9TQjYyEYwp8pvDJs-8CHiJM6ZIDlZkE2Y2Udgb3gccnxtjCNXXkrIvlh_v1tECfRhs2CeCBFpDjp8BFaks7Ryl93L7MNGGeMd23awUG-QhUuuRXP-OlKxezQ-C6VAtgY_XKdMkctRUTGre
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 São Luis de França 
 

      Este precioso e rico trabalho sobre algumas das 

Vidas Sucessivas do Espírito de São Luis IX está 

disseminado em várias obras mediúnicas (virtuais) 

por nosso intermédio, configurando-se num serviço 

espiritual da mais elevada moral, pois os Espíritos da 

Vida Maior que nos dirigem as faculdades mediúnicas 

são os mesmos que orientaram os trabalhos gloriosos 

de Allan Kardec, na França do século XIX, quanto 

os do inesquecível médium Francisco Cândido 

Xavier, em Pedro Leopoldo e Uberaba, Minas Gerais, 

no Brasil. 
    

   Realmente, não tenho como expressar a minha 

grande alegria e estupefação ao me deparar com 

estas informações em meados do mês de outubro 

(10) de 2013, visto que para mim tudo isto vinha do 

Mais Alto e de encontro direto ao meu próprio 

coração, que até então se detinha apenas e tão 

somente no acolhimento das mensagens cientificas, 

filosóficas e morais que já vinha do Mais Além, mas 

que de alguma maneira deixavam-me ansioso por 

‘um algo mais’ que eu não sabia precisar, quando 

então, para a minha surpresa, passei a receber dos 

meus Benfeitores Espirituais a sugestão de começar 

a psicografar algo que se referia a mim mesmo, ou 

antes, a muitas de minhas existências passadas, 

como se a partir daí eu fosse começar a desenvolver 

todo um novo esquema de trabalho psíquico acerca 

da minha reencarnação e que fatalmente haveria de 

envolver a atenção dos espíritas e espiritualistas 

pelas evidentes comprovações (matemáticas) a 
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respeito deste empolgante tema, ou seja, o da atual 

VOLTA de São Luis IX, eu mesmo!...  
 

   Para mim, desde então, tudo tem se transfigurado 

em indescritível deleite espiritual, já que em cada 

novo esforço de Decodificação do Espiritismo fico 

com a certeza de que Deus tem me dado muito mais 

bênçãos do que eu tenho merecido, e assim vou 

tentando fazer o meu melhor dentro do que tem me 

vindo dos Agentes da Luz.  

________________ 
 

   
 

No seu livro "VIDA PRETÉRITA E FUTURA", o conceituado 

psiquiatra, professor, e cientista indiano, Dr. Emendra N. Banerjee 
(PhD), apresenta um impressionante caso de reencarnação                 

comprovada onde uma única pessoa (Alan Lee) se lembra de ter 
vivido dezesseis (16) vidas passadas,                                                               

tudo muito bem documentado cientificamente. 

________________ 
 

Vivaldo P. S. Filho 
(o médium, a reencarnação de                                                     

São Luis de França) 
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A REENCARNAÇÃO PROGRAMADA DE  

SÃO LUIS DE FRANÇA 

 

       
 

   Num trabalho psicográfico precioso e exaustivo, 

“SÃO LUIS IX – O APÓSTOLO ESPIRITUAL DA 

CODIFICAÇÃO ESPÍRITA”: apresentado em TRÊS 

VOLUMES: 1 (296 pág.), 2 (206 pág.), e 3 (235 

pág.), que se prolongou pelo período aproximado de 

quinzes (15) meses consecutivos, quase que 

ininterruptos, pelo fato mesmo do nosso sensitivo 

encarnado ter se empenhado à sua tarefa até nas 

noites e nas madrugadas em que os Autores 

Espirituais lhe transmitia orientações, conselhos e 

instruções de elevado valor histórico, científico e 

moral à Luz do Consolador Prometido, quando o 

querido tarefeiro Vivaldo P. S. Filho descortinou 

para o Mundo dos mortais algumas das suas vidas 

passadas, amealhadas com informações precisas e 

mediante um acervo incontável de provas 

matemáticas (e imagens fotográficas!) somente 

acessíveis às mentalidades sinceramente devotadas 

às ocorrências de natureza reencarnacionista, 

mediante uma lúcida, quão sólida, compreensão das 
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Obras de Allan Kardec & Francisco C. Xavier, por 

meio do estudo e da reflexão, da análise e da 

observação atenta de que todos nós, encarnados e 

desencarnados, nos movemos e nos manifestamos 

segundo a Vontade Suprema do Criador, de maneira 

invariavelmente Diversa e Múltipla. 

   A obra, magnânima por si só, com um total de 737 

páginas, fruto do labor de várias Entidades 

Luminosas da Vida Mais Alta, intercala conceitos 

científicos da Mecânica Reencarnatória com 

inúmeras mensagens carregadas ora de 

simplicidade, ora de eloqüência e ora de puro vigor 

Espiritual, todas encantadoras (de Allan Kardec, 

Cárita, Lady Di, Indira Gandhi, Lavoisier, Neio Lúcio, 

Emmanuel, Eurípedes Barsanulfo, José Herculano 

Pires, Inácio Ferreira, Bezerra de Menezes, 

Veneranda, Maria Santíssima, Jesus Cristo, dentre 

outros Mensageiros Celestes), e impregnadas da 

palavra sempre luminosa do Evangelho de Nosso 

Senhor. 

   É certo que não temos aqui um romance histórico 

com episódios marcantes da vida passional dos seus 

principais personagens: Rei Luis IX de França, Rainha 

Branca de Castela, Rainha Margarida de Provença e 

Princesa Margarida de França, porém um compêndio 

verdadeiramente enciclopédico que traz em seu 

conjunto, pelo esforço das Magnânimas Entidades da 

Luz, o que podemos denominar, conceitualmente, 

de: “Os Arquivos Vivos da Monarquia 

Divina”, facultando aos amigos do solo planetário 

compreender, um tanto mais, que tanto na Terra 
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quanto no Infinito Céu de Deus o destino da ALMA 

Imortal estará sempre atrelado às ocorrências de 

ordem moral, psíquica, cultural, comunitária e social, 

mediante a palavra sempre luminosa do Profeta de 

Nazaré, de que:  

HÁ VÁRIAS MORADAS                                                  

NA CASA DE DEUS. 

______________ 
 

   O amigo leitor encontrará aqui um conjunto 

impressionante de dados reencarnatórios por meio 

de precisos fatos e evidências numéricas, 

literárias & editoriais que aparecem de maneira 

conseqüente & universal, sempre lógicas e 

embasado no que existe de mais respeitável no 

mundo científico da Terra no que se refere ao tema 

da Reencarnação, a exemplo das magníficas obras 

dos conceituados pesquisadores: Dr. Hemendra 

Nath Banerjee (Índia), Dr. Ian Stevenson 

(U.S.A.), e do Prof. Dr. Hernani G. Andrade 

(Brasil), embora a sua/nossa base doutrinária esteja 

totalmente ajustada ao que foi produzido por Allan 

Kardec & Chico Xavier, quanto pela Bíblia Sagrada, 

cabendo a cada um tirar as suas conclusões após um 

estudo dedicado e atento no acervo que estamos 

apresentando, aliás, como recomenda a própria 

Doutrina dos Imortais.  

______________ 
  

Espírito André Luiz 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

Salvador/BA, 07 de fevereiro de 2015                                    

– Atualizado em: 13/08/2019. 
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   Nota do médium: Para uma compreensão total do 

assunto que os Espíritos Amigos nos apresentam, será 

imprescindível que o estudante de Espiritismo também 

se reporte ao nosso Livro # 5: "Reencarnação 

Programada & Múltipla na Obra “São Luis IX" (269 

pág.), assim como nos demais livros (virtuais) de nossa 

modesta lavra mediúnica. 
 

 
    

   Pois nunca será demais recordarmos das sábias 

advertências do Codificador do Espiritismo, para que 

antes que fizéssemos algum juízo de valor sobre 
determinado assunto ou alguma específica obra, que 

traga alguma nova revelação ou algum conceito novo, 

nos debruçássemos sobre o seu conteúdo de maneira 

profunda e respeitosa, para que não viéssemos a 

incorrer num grande atestado de ignorância pessoal e 

completo desrespeito ao bom senso científico.  
 

   E como bons espíritas que somos, ou pelo menos 
desejamos ser, precisamos ter cautela e atenção para 
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com as coisas graves da Vida Maior, tenham elas sido 

produzidas por nós ou pelos demais companheiros do 

Espiritismo. 
 

   

                      André Luiz                                 Vivaldo P. S. Filho 

 

“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 é nosso. 

OS ARQUIVOS (EM E-BOOKS) DOS TRÊS (3) VOLUMES 

ESTÃO DISPONÍVEIS PARA OS INTERESSADOS: 

INTEIRAMENTE “GRATIS”! 

O Site Espírita do Médium Vivaldo P. S. Filho: 
http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus               

No Facebook: www.facebook.com/vivaldo.psfilho 

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

lavra mediúnica de:  

Francisco Cândido Xavier 
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Na vida da gente, em qualquer situação econômica 

e profissional que nos encontremos, devemos nos 

assegurar de que o amor está sendo colocado por 

nós em nossa existência em primeiríssimo lugar, 

pois, se hoje necessitamos dos recursos do dinheiro 

e do trabalho, amanhã, quando estivermos na Vida 

Espiritual, haveremos de receber em dobro por tudo 

aquilo que depositamos de carinho e afeto, cuidado 

e consolo na vida de todas aquelas e aqueles que, 

de alguma maneira, precisaram de nossa atenção.  

Erasto (Espírito)                                            

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                      
(Salvador/BA, 28 de outubro de 2020) 

BY ELVIS PRESLEY / A FALANGE DA VERDADE                                                        

SEM FINS LUCRATIVOS – 10/2020. Revisto: 12/2020. 


